
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

Processo Administrativo n° 000.008/2022 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a 

Cultura – FAPEC, por meio do setor de compras, sediado na Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo 

Grande - MS, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

Menor Preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de       outubro de 2015, aplicando-

se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 08/02/2022 

HORÁRIO: 08:30 horas (horário de Mato Grosso do Sul). 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na realização de serviços de 

engenharia para a execução de serviços de reforma, adequação de mangueiro/curral para manejo de bovinos, 

calçamento reforçado para secagem de material forrageiro e instalação/construção de cerca rural elétrica, 

afim de atender as demandas do Convênio Nº 01.14.0108.00 – AGRAER - “Suporte em infraestrutura de 

pesquisa na área de pecuária leiteira em interface com sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta”, 

conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e condições, quantidades estabelecidas neste 

Edital e              seus anexos, observados os itens abaixo indicados: 

 

 ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL ESTIMADO 

(R$) 

1 Reforma e adequação de mangueiro/curral para manejo de 

bovinos. 

R$ 100.000,00 

2 Calçamento reforçado para secagem de material forrageiro. R$ 94.556,88 

3 Instalação/construção de cercas rurais elétricas. R$ 40.000,00 

 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste  

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3  O local de execução da obra: Rodovia MS 080, Nº km 10, José Abrão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79114-
901. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

previstas no Convênio Nº 01.14.0108.00 – AGRAER - “Suporte em infraestrutura de pesquisa na área de 

pecuária leiteira em interface com sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta”. 



 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 



 
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte; 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 

em lei e neste Edital. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, sendo 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 



 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

6.1.1. Valor unitário e total; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante; 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 

ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;   

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a (60) sessenta dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 



 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em  tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a   efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do  sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e  as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último  

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 10,00 (dez reais). 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e  registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 



 
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.18. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 

da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. No país; 

7.26.2. Por empresas brasileiras; 

7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

ou os lances empatados. 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 



 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.    

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços do item ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração.   

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 

chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras  

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 



 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- 

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos 

pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, 



 
à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, 

a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. Habilitação jurídica 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 



 
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira 

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

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

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 



 
9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social; 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação 

das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =     

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

Ativo Total 

SG =     

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

Ativo Circulante 

LC =     

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.    

9.11. Qualificação Técnica 

9.11.1. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

seguintes documentos: 

9.11.2. Registro ou inscrição da empresa licitante e dos seus responsáveis técnicos no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. 

9.11.3. No caso de empresa com registro no CREA/CAU de outra Unidade Federativa, a empresa deverá 

apresentar declaração se comprometendo caso seja vencedora deverá providenciar o visto no CREA/MS ou 

CAU/MS para execução dos serviços/obra (conforme resolução 413/97 do CONFEA). 

9.11.4. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 

licitante, relativo à execução de objeto pertinente e compatível a contratação. 

9.11.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome 



 
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 

execução dos serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, caso atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a licitante será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal; 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 



 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global do item em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

   
11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 



 
anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 



 
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho 

de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não 

estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

15.5. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 

ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação 

das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada 

a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo  

de Referência, anexo a este Edital. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 
19. DO PAGAMENTO 

19.1.   As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
20.     DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1.  As sanções administrativas estão estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
21.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa  



 
poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@fapec.org, ou por petição 

dirigida ou protocolada no endereço Rua 9 de julho nº 1.922 Vila Ipiranga, seção Compras da Fapec. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 

e a administração. 

 
22.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro. 

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário do 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a  finalidade e a segurança da contratação. 

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 



 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem  

o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, https://fapec.org/editais/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço Rua 9 de julho nº 1.922 Vila Ipiranga, nos dias úteis, no horário das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 

16:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 

22.12.2. ANEXO II – Minuta de contrato.  

 

Campo Grande/MS, 26 de janeiro de 2022. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na realização de serviços de engenharia para a execução de serviços 

de reforma, adequação de mangueiro/curral para manejo de bovinos, calçamento reforçado para secagem de 

material forrageiro e instalação/construção de cerca rural elétrica, afim de atender as demandas do Convênio Nº 

01.14.0108.00 – AGRAER - “Suporte em infraestrutura de pesquisa na área de pecuária leiteira em interface com 

sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta”, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária 

e condições, quantidades estabelecidas neste Edital e              seus anexos. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados nos anexos deste documento. 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 03 (três) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

1.5. O prazo de execução será de 03 (três) meses, conforme cronograma físico-financeiro anexo. 

1.6. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Os serviços solicitados são necessários para a realização das ações estabelecidas no Convênio nº 

01.14.0108.00 – AGRAER - “Suporte em infraestrutura de pesquisa na área de pecuária leiteira em interface com 

sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta”. 

2.2. Frise-se que esses serviços visam conceder suporte para continuidade, aceleração e incremento de projetos 

de pesquisas e transferência de tecnologia, nas áreas de pecuária leiteira e agricultura de baixo carbono, 

especialmente por meio da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Com isso a cadeia produtiva do leite e o 

desenvolvimento de sistemas de ILPF, com maior geração de renda por área, de forma integrada, poderão 

proporcionar benefícios econômicos, ambientais e sociais aos produtores, principalmente de base familiar, do 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A contratação será dividida em:  

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

(R$) 

1 Reforma e adequação de mangueiro/curral para manejo de 

bovinos. 

R$ 100.000,00 

2 Calçamento reforçado para secagem de material forrageiro. R$ 94.556,88 



 
3 Instalação/construção de cercas rurais elétricas. R$ 40.000,00 

 

3.2. O local de execução da obra: Rodovia MS 080, Nº km 10, José Abrão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 

79114-901. 

3.3. Deverão ser consideradas todas as especificações técnicas, acabamentos e generalidades previstas nos 

projetos, memorial descritivo, projetos estrutural, metálica, hidrossanitários e elétrico, bem como orçamento Não 

Desonerado, anexos ao presente documento. 

 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Tratando-se de serviço comum de engenharia, deve ser contratado mediante pregão, na forma eletrônica.  

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 

2018, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução 

indireta é vedada. 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da futura contratada e a FAPEC, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A contratada, sempre que necessário, adotará os procedimentos ambientalmente adequados para o 

desempenho dos serviços contratados. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do 

contrato. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste documento e demais anexos. 

 
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta-feira, das 07h30 min às 11h, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto ao departamento de 

licitações da FAPEC pelo telefone (67) 3345-5900. 

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

anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, mediante a 

apresentação de documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá entregar CD-ROM, “pen-drive” ou 

outra forma compatível de reprodução, para que sejam salvas as informações relativas ao objeto da licitação, para 

que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 



 
6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A autorização para o início dos serviços será efetivada por meio de anotação por escrito (Autorização de 

fornecimento) fornecida pela FAPEC, cujas etapas observarão o cronograma de execução dos serviços.  

7.2. Os serviços de engenharia (objeto deste termo) serão executados pela licitante vencedora obedecendo às 

normas legais e regulares pertinentes e de acordo com este termo de referência, projetos de engenharia, 

memoriais descritivos, especificações técnicas e de seus complementos. 

7.2.1. Tudo a ser edificado deverá seguir as Normas Técnicas aplicáveis (NBRs, Plano Diretor do Município de 

Campo Grande/MS, ENERGISA, Empresa de Saneamento local, Códigos de Edificações Oficiais, CREA, CONFEA, 

INMETRO). 

7.3. A empresa ganhadora da licitação deverá apresentar novos projetos (projetos “as built”), caso constatada a 

necessidade de quaisquer modificações em projetos constantes deste edital ou em condições de novas técnicas 

de construções que, porventura, se fizerem necessárias às execuções de cada uma das etapas dos serviços. 

7.4. Serão obrigatórias as anotações dos andamentos dos serviços em diário de obras, o qual deverá permanecer 

no canteiro e ficar disponível todos os dias à fiscalização dos serviços (FAPEC/UFMS) ou a qualquer outro órgão 

oficial de fiscalização que precisar fazer algum tipo de anotação referente aos serviços em execução. Este diário 

de obra deverá ser elaborado de forma contínua e simultânea à execução dos serviços, com o registro sistemático, 

objetivo, sintético e diário dos eventos ocorridos nos serviços ou a eles relacionados, bem como fazer as 

observações e comentários pertinentes. A não apresentação dos diários originais de obra à fiscalização, impedirá 

o visto nas notas fiscais referentes às medições dos serviços executados no período (para efetuar medições, os 

serviços deverão estar executados).  

7.4.1. Caso o Diário de Obra esteja desatualizado ou não estiver no canteiro dos serviços de engenharia, será 

aplicada à LICITANTE VENCEDORA multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, em 

cada uma das vezes que o fato ocorrer. 

7.5. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à licitante vencedora apresentar comunicação 

escrita informando o fato à fiscalização da FAPEC/UFMS, à qual competirá, no prazo de até 30 (trinta) dias, a 

verificação dos serviços executados, consoante os critérios e especificações previstas no Caderno de Encargos ou 

documento equivalente, para fins de recebimento provisório. 

7.5.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo 

e à entrega dos manuais e instruções exigíveis. 

7.6. A FAPEC realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da fiscalização técnica 

competente, acompanhada dos profissionais encarregados pelos serviços de engenharia, com a finalidade de 



 
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

7.6.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas (observar procedimento do item 

14). 

7.6.2. A licitante vencedora fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

7.7. Para fins de recebimento definitivo pela FAPEC, será elaborado relatório circunstanciado pela fiscalização 

contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais 

documentos que julgarem necessários (observar item 14). 

 
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. O período de medição dos serviços será o mês de competência da medição, contado a partir do dia da ordem 

de serviços do mês anterior até o dia correspondente do mês de competência da medição. 

8.2. Para verificação e aceitação preliminar, o Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO no 

primeiro dia útil depois de encerrado o período da medição. 

8.3. A FISCALIZAÇÃO, no prazo de até dois dias úteis a partir da data de apresentação do Boletim de Medição, 

verificará e informará à CONTRATADA: 

8.3.1. A aceitação preliminar da medição; ou, 

8.3.2. As correções que devam ser realizadas no Boletim de Medição, com as correspondentes justificativas. 

8.4. As imperfeições apontadas pela FISCALIZAÇÃO, no Boletim de Medição, deverão ser corrigidas pela 

CONTRATADA e só então reapresentados os documentos de cobrança correspondentes. 

8.5. Caso a CONTRATADA não considere nem justifique as correções exigidas conforme o disposto anteriormente, 

a FISCALIZAÇÃO retornar-lhe-á os documentos de cobrança correspondentes. 

8.6. A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período subsequente, a verificação definitiva do Boletim de Medição. 

8.7. O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunas 

extras: 

8.7.1. Quantidade Acumulada até a Medição Anterior; 

8.7.2. Preço Total Acumulado até a Medição Anterior.  

8.7.3. Saldo das quantidades;  

8.7.4. Saldo de valores do contrato. 

8.8. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviço e Preços, mesmo 

aqueles que não tenham quantidade medida no período ou acumulada até a medição. 

8.9. O Boletim de Medição deverá ser apresentado preferencialmente em formato A4 (210x297 mm – orientação 

paisagem) e ter, em cada folha: 



 
8.9.1. Número do Contrato;  

8.9.2. Campo para aprovação do FISCAL DO CONTRATO;  

8.9.3. Número parcial/total de folhas; 

8.9.4. Período de referência da Medição. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

9.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro. 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada. 

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

9.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

9.7. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis, 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

9.10. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas, etc, após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

9.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 



 
9.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

9.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

9.11.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

9.11.6. Exigir a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor).  

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 

neste Termo de Referência, seus anexos e em sua proposta. 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados. 

10.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar 

da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 

aos danos sofridos. 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade 

com as normas e determinações em vigor. 

10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante. 

10.6. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante. 

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 



 
10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições 

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho. 

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

10.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 

determinado. 

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre. 

10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante. 

10.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 



 
10.23. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações 

e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar esses produtos sem limitações. 

10.24. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e 

congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 

terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 

sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

10.25. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem 

perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa 

que continuará a execução dos serviços. 

10.26. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante. 

10.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

10.28. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço. 

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível 

de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. 

10.30. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 

10.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la 

na execução do contrato, com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

10.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante. 

10.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário 

for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

10.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 

6.496/77 e 12.378/2010); 

10.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

10.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 

sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de 

trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem 

como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

10.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 



 
10.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA. 

10.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

10.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 

atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos 

de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

10.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 

comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da 

Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

10.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto ao local dos serviços. 

10.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e 

demais documentos anexos. 

10.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no(s) projeto(s) (água, esgoto, 

gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.). 

10.43. No caso de execução de obra: 

10.43.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida 

no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva 

relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas fixados em regulamento 

de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

10.43.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade; 

10.43.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades 

cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 



 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

10.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais 

decorrentes do contrato; 

10.43.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato; 

10.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, 

em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e, não havendo quitação das 

obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto 

do contrato; 

10.43.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

10.43.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias 

contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro 

de 2018.  

 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Termo de Referência. 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 



 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada desses serviços, de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, 

no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, 

não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

13.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, 

falhas e irregularidades constatadas.  

13.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se 

for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.11. Em hipótese alguma será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 

resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

13.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além 

dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

13.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com 

o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo 

de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso.  



 
13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios 

das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

13.16.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro 

salário; 

13.16.1.2. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

13.16.1.3. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

13.16.1.4. Aos depósitos do FGTS; e 

13.16.1.5. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da 

extinção do contrato. 

13.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições 

previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, 

de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que 

não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

13.16.3. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

13.16.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993.  

 
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

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

abaixo.  

14.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a 

Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

14.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

14.1.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal, da seguinte forma: 

14.1.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

14.1.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 



 
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar 

no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao 

gestor do contrato. 

14.1.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

14.1.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

14.1.3.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

14.1.3.6. No prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

14.1.3.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 

e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

14.1.3.8. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

14.1.3.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

14.2. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 

do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 

obedecendo as seguintes diretrizes:  

14.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

14.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e  

14.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

14.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 



 
14.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura.  

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo 

de Referência. 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

15.4.1. O prazo de validade;  

15.4.2. A data da emissão;  

15.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

15.4.4. O período de prestação dos serviços;  

15.4.5. O valor a pagar; e  

15.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante. 

15.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta das condições de habilitação exigidas no 

edital. 



 
15.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

15.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta 

no cadastro consolidado do TCU para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, sendo assegurada à contratada a ampla defesa.  

15.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.  

15.14. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

15.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando couber. 

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 

data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

16.1.5. Cometer fraude fiscal. 



 
16.2. Pela Inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 

contratado; 

16.2.2. Multa de:  

16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso 

de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério 

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida; 

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 

e 2, abaixo; e 

16.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia 

(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior 

a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

16.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

16.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados;  

16.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.2, 16.2.3 e 16.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 



 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 



 
 

16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

16.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

16.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

16.7.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa da União e cobrados judicialmente. 

16.7.2. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

16.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade 

dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

17.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

17.3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO (R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

(R$) 

1 Reforma e Adequação de Mangueiro/Curral 

para Manejo de Bovinos - (200 M2) – 

Conforme Projeto em anexo. 

01 SERVIÇO R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

     2 Calçamento Reforçado para Secagem de 

Material Forrageiro – Conforme Projeto em 

01 SERVIÇO R$ 94.556,88 R$ 94.556,88 



 
anexo. 

     3 Instalação/construção de cercas rurais 

elétricas. 

01 SERVIÇO R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA TODA A CONTRATAÇÃO R$ 234.556,88 

 

17.4.1. Valor Global Máximo: R$ 234.556,88 (Duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), sendo: R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para o Item 1; R$ 94.556,88 (Noventa e quatro mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) para o Item  2 e R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) 

para o Item 3. 

17.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao presente documento. 

17.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item. 

17.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.  

 
18. REAJUSTE 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

18.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o INCC exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 

divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

18.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

18.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

19.1. O custo estimado da contratação é o previsto no somatório do valor global dos itens. 

19.2. Tal valor foi obtido a partir da análise de preços da tabela SINAP, planilha AGESUl, etc. 



 
  
20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

20.1. Os recursos financeiros são decorrentes Convênio Nº 01.14.0108.00 – AGRAER - “Suporte em infraestrutura 

de pesquisa na área de pecuária leiteira em interface com sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta”. 

 
21. ANEXOS 

21.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 Anexo A – Memoriais Descritivos; 

 Anexo B – Projetos. 

 Anexo C – Cronogramas físico-financeiros. 

 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Havendo qualquer divergência entre este documento e os demais anexos (documentos técnicos: projetos, 

orçamentos, cronograma, planilha de preços, etc., prevaleceram as informações contidas nos documentos 

técnicos. 

 

 

Campo Grande/MS, 26 de janeiro de 2022. 
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Fundação

Bloco

Nome
Seção X Y Carga Máx. Carga Mín. Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne Estaca ca

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 12x30 483.50 489.00 1.5 1.3 50 50 80 50 1 R20 -115

P2 12x30 335.00 489.00 0.9 0.8 50 50 80 50 1 R20 -115

P3 12x30 632.00 489.00 0.9 0.8 50 50 80 50 1 R20 -115

Estacas

Nome d b
Quantidade

(cm) (cm)

R20 20.00 20.00 3
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RELAÇÃO DO AÇO

3xB3 P1 2xP2

AÇO N DIAM Q UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

60 1 5.0 15 207 3105

2 5.0 6 195 1170

3 5.0 39 79 3081

4 5.0 39 23 897

50 5 8.0 6 VAR VAR

6 8.0 12 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%

(m) (kg)

CA50 8.0 26.7 11.6

CA60 5.0 82.8 14.0

PESO TOTAL

CA50 11.6

CA60 14.0

Vol. concreto (C-20) = 0.51 m³

Área de forma total = 5.74 m²

P2 P1 P3

42 12 136.5 12 136.5 1242
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ESC 1:25
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24 N1 Ø5.0 C=83

RELAÇÃO DO AÇO

V1

AÇO N DIAM Q UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

60 1 5.0 24 83 1992

50 2 6.3 2 390 780

3 6.3 2 441 882

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%

(m) (kg)

CA50 6.3 16.6 4.5

CA60 5.0 20.0 3.4

PESO TOTAL

CA50 4.5

CA60 3.4

Vol. concreto (C-20) = 0.14 m³

Área de forma total = 2.83 m²
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32 N2 Ø5.0 C=24

RELAÇÃO DO AÇO

P1

AÇO N DIAM Q UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

60 1 5.0 32 83 2656

2 5.0 32 24 768

50 3 8.0 6 278 1668

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%

(m) (kg)

CA50 8.0 16.7 7.2

CA60 5.0 34.4 5.8

PESO TOTAL

CA50 7.2

CA60 5.8

Vol. concreto (C-20) = 0.10 m³

Área de forma total = 2.35 m²

V112x30 V1

12x30

P1

12x30

P2(MORRE)

12x30

P3(MORRE)

Forma do pavimento TERREO

escala 1:100

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 12x30 0 0

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação Sobrecarga

(cm) (cm) (kgf/m²)

Características dos Materiais

Fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

200 212874

ARMAÇÃO VIGA

ARMAÇÃO BLOCOS



AGRAER BDI LEIS SOCIAIS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM CURRAL 29,79% 83,00%

LOCAL ASSENTMENTO ELDORADO - SIDROLÂNDIA -MS 23,53% 111,99%

CODIGO S E R V I C O S QUANT.

UNITÁRIO

ONERADO 

COM BDI

UNITÁRIO

DESONERA

DO

COM BDI

TOTAL GERAL

NÃO 

DESONERADO

COM BDI

TOTAL GERAL

DESONERADO

COM BDI

1 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

0101000101
 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, 

ADESIVADA /M2 
1,50             383,27         395,61              574,90              593,41 

0     

2  DEMOLICOES E RETIRADAS     

0201002000

 SINAPI - 97624 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /M3 

0,60             103,65           98,52                62,19                59,11 

0201002002

 SINAPI - 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /M3 

3,67               55,13           52,40              202,32              192,30 

0201002012
 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 

FIBROCIMENTO /M2 
133,04                 5,97             5,68              794,24              755,66 

0201002046
 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO 

DE CONCRETO /M3 
0,73             232,90         221,57              170,01              161,74 

0201002098
 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 

/M2 
12,00               31,88           30,26              382,56              363,12 

0201002100
 REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE 

BATENTE /M2 
5,88               19,03           18,07              111,89              106,25 

0201002102
 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA SEM 

REAPROVEITAMENTO /M2 
5,96               11,89           11,30                70,86                67,34 

0201002123
 SINAPI - 97665 - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /UN 
4,00                 1,26             1,18                  5,04                  4,72 

0201002161  LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN 5,00             271,76         285,53           1.358,80           1.427,65 

0201002170

 SINAPI - 97662 - REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E 

CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /M 

2,00                 0,45             0,44                  0,90                  0,88 

0     

3  FUNDACAO     

0301000104

 SINAPI - 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M 

6,50               68,05           68,37              442,32              444,40 

0301000119

 SINAPI - 101166 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 

BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 /M3 

2,20             797,81         804,52           1.755,18           1.769,94 

4  SERVICOS EM TERRA 

4.1  *  SERVICOS EM TERRA (MANUAL) 

0401001100

 ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER 

CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM 

PRESENCA DE AGUA) /M3 

0,61               84,69           80,57                51,66                49,14 

0401001124

 ATERRO EM CAMADAS DE 20 CM, UMEDECIDAS E 

FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA 

OBRA /M3 

77,60               74,10           70,50           5.750,16           5.470,80 

0     

6  ESTRUTURA DE CONCRETO     

6.1  *  FORMAS   

0601001000

 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA FUNDACAO COM TABUAS E SARRAFOS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2 

5,74               93,89           91,38              538,92              524,52 

6.2  *  FERRAGEM     

0601002000

 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCACAO /KG 

46,50               19,62           20,19              912,33              938,83 

6.3  *  CONCRETO     

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

BDI DESONERADO- 

BDI ONERADO- 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO

0



CODIGO S E R V I C O S QUANT.

UNITÁRIO

ONERADO 

COM BDI

UNITÁRIO

DESONERA

DO

COM BDI

TOTAL GERAL

NÃO 

DESONERADO

COM BDI

TOTAL GERAL

DESONERADO

COM BDI

0601003000

 SINAPI - 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 

(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 /M3 

0,04             114,54         116,74                  4,58                  4,66 

0601003008
 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS /M3 
0,75             140,14         133,13              105,10                99,84 

0601003025

 SINAPI - 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 /M3 

0,75             486,97         503,18              365,22              377,38 

    

7  IMPERMEABILIZACAO     

0701000100

 SINAPI - 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014 /M2 

2,85                 4,70             4,62                13,39                13,16 

0701000102
 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM /M2 
2,85               28,70           27,85                81,79                79,37 

0701000109

 IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-

FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO 

DE 2KG/M2 /M2 

2,85               20,44           19,93                58,25                56,80 

8  ALVENARIA     

0801000101

 SINAPI - 101159 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS 

CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 /M2 

16,10             164,12         164,62           2.642,33           2.650,38 

0801000125

 CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME, PARA 1,00 

M2 DE ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DE 6 

VEZES /M2 

4,00               12,57           12,66                50,28                50,64 

0801000150

 VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE 

MADEIRA, CONSIDERANDO CINCO 

REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO 

FCK=20MPa, CONTROLE TIPO "B" /M3 

0,04          3.737,19      3.802,34              149,48              152,09 

0  COBOGO ELEMENTO DE CERÂMICA/M² 3,10             123,93         124,06              384,18              384,57 

9.1  EMBARCADOURO     

0901000100

 ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA PARA 

COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS, NO(S) VAO(S):- 

3,00 A 7,00 M /M2 

3,53             113,42         112,93              400,37              398,64 

35275
 PILAR DE MADEIRA APARELHADA *15 X 15* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
76,00             121,72         130,01           9.250,00           9.880,00 

 PASSARELA DO EMBARCADOR E MADERAMENTO DO 

CURRAL 

0901000117  - CAIBRO (5,0 X 6,0) CM - PEROBA DO NORTE /M 19,20               18,27           18,59              350,78              356,92 

0901000118  - VIGA (6,0 X 12,0) CM - PEROBA DO NORTE /M 311,04               41,01           41,33         12.755,75         12.855,28 

0901000119  - VIGA (6,0 X 16,0) CM - PEROBA DO NORTE /M 23,53               44,37           44,53           1.044,02           1.047,79 

0901000120
 BEIRAL EM TABUA APARELHADA, NAS DIMENSOES:- (15 

X 2,5) CM /M 
106,02               13,32           13,00           1.412,18           1.378,26 

0901000121  - (25 X 2,5) CM /M 82,46               31,93           32,55           2.632,94           2.684,07 

0901000126  - CAIBRO (5,0 X 6,0) CM - PEROBA DO NORTE /M 19,20               20,19           20,40              387,64              391,68 

0901000128  - VIGA (6,0 X 12,0) CM - PEROBA DO NORTE /M 311,04               48,21           48,15         14.995,23         14.976,57 

10  COBERTURA     

1001000120

 SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, 

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 /M2 

15,71               48,48           50,24              761,62              789,27 

1001000130

 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, PERFIL 

TRAPEZOIDAL, TIPO CANALETE 90, ESP=8MM, LARGURA 

NOMINAL 1008MM, INCLINACAO DE 3% /M2 

133,04             115,72         118,77         15.395,38         15.801,16 

11  ESQUADRIAS E FERRAGENS   

11.1  *  DE MADEIRA     



CODIGO S E R V I C O S QUANT.

UNITÁRIO
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COM BDI

UNITÁRIO

DESONERA

DO
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NÃO 

DESONERADO

COM BDI
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1101001000

 SINAPI - 90847 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, 

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_12/2019 /UN 

1,00             651,50         657,33              651,50              657,33 

11.2  *  DE FERRO     

1101002006

 SINAPI - 94562 - JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_12/2019 /M2 

1,80             808,49         841,22           1.455,28           1.514,19 

1101002012

 PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO /M2 

1,68             483,58         495,03              812,41              831,65 

11.3  *  FERRAGENS                    -                  -       

1101003015

 SINAPI - 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO 

MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_12/2019 /UN 

1,00             133,59         136,25              133,59              136,25 

1101003019

 SINAPI - 91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO 

POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 /UN 

1,00               83,30           84,36                83,30                84,36 

12  INSTALACOES ELETRICAS     

12.1  *  LUMINARIAS E ACESSORIOS     

1201001104

 LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 

3.250LM, 120CM LINEAR, DA RCA OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN 

5,00             215,37         224,44           1.076,85           1.122,20 

12.2  *  INTERRUPTORES E TOMADAS     

1201002000

 SINAPI - 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN 

2,00               30,31           30,29                60,62                60,58 

1201002029

 SINAPI - 91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 

MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN 

3,00               35,73           35,54              107,19              106,62 

1201002031

 SINAPI - 91997 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 

MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN 

3,00               38,78           38,75              116,34              116,25 

12.3  *  FIOS E CABOS DE COBRE     

1201003007

 SINAPI - 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 

MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 

/M 

65,00                 4,97             5,07              323,05              329,55 

1201003010

 SINAPI - 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 

MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 

/M 

65,00               11,29           11,57              733,85              752,05 

1201003012

 SINAPI - 91932 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 

MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 

/M 

40,00               18,71           19,26              748,40              770,40 

12.4  *  ELETRODUTOS     

1201004000

 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM 

(3/4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

/M 

29,00               19,99           19,44              579,71              563,76 

1201004003

 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 

1/4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

/M 

50,00               33,01           32,35           1.650,50           1.617,50 

12.5  *  QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS     

1201005003

 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 

12 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN 

1,00             809,08         837,10              809,08              837,10 

1201005037

 SINAPI - 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_10/2020 /UN 

1,00               13,94           14,39                13,94                14,39 

1201005038

 SINAPI - 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_10/2020 /UN 

1,00               15,23           15,65                15,23                15,65 
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1201005087

 SINAPI - 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_10/2020 /UN 

1,00             108,32         110,86              108,32              110,86 

1201005400

 SINAPI - 92869 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 

M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN 

4,00               10,75           10,53                43,00                42,12 

1201005403

 SINAPI - 92872 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 

M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 /UN 

1,00               15,37           15,26                15,37                15,26 

1201005404

 SINAPI - 92865 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_12/2015 /UN 

5,00               13,42           13,38                67,10                66,90 

1201005424

 SINAPI - 97886 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 /UN 

1,00             203,05         201,30              203,05              201,30 

12.7  *  DIVERSOS     

1201007004  FITA ISOLANTE 3M OU SIMILAR /M 10,00                 0,86             0,86                  8,60                  8,60 

1201007005  FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR /M 2,00                 1,63             1,67                  3,26                  3,34 

1201007006  ARAME GALVANIZADO No. 14 BWG /M 15,00                 0,87             0,90                13,05                13,50 

    

13  INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS     

13.1  *  AGUA FRIA     

1301001000

 SINAPI - 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015 /M 

3,00               12,93           12,17                38,79                36,51 

1301001060
 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M 
20,00               23,45           22,83              469,00              456,60 

1301001069

 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETRO DE 2 1/2" 

(75 MM) A 4" (110 MM) /M 

15,00                 5,76             5,49                86,40                82,35 

1301001070  REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M 15,00                 5,64             5,37                84,60                80,55 

1301001072

 SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 

LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_12/2014 /UN 

2,00               18,60           18,81                37,20                37,62 

1301001102

 SINAPI - 89385 - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, 

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_12/2014 /UN 

4,00                 8,23             8,17                32,92                32,68 

13.3  *  TORNEIRAS E REGISTROS     

1301003004

 SINAPI - 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 

3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UN 

1,00               92,43           96,79                92,43                96,79 

1301003030

 SINAPI - 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /UN 

1,00             103,72         108,56              103,72              108,56 

1301003058
 TORNEIRA PARA USO GERAL/JARDIM REF.1130 LINHA 

PERTUTTI COD. 00903706 DA DOCOL OU SIMILAR /UN 
1,00               87,32           91,22                87,32                91,22 

1301003200

 SINAPI - 89351 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,  

ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE AGUA. AF_12/2014 /UN 

1,00               29,26           29,77                29,26                29,77 

13.4  *  DIVERSOS     

1301004011

 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE 9L, 

PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, 

ENGATE /UN 

1,00             164,91         160,74              164,91              160,74 

13.5  *  ESGOTO     

1301005000
 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M 
2,00               32,57           31,91                65,14                63,82 

1301005001
 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M 
2,00               44,31           43,66                88,62                87,32 

1301005007

 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 

150)MM /M 

2,00                 5,76             5,49                11,52                10,98 

1301005008  REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M 2,00                 5,64             5,37                11,28                10,74 
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1301005048

 CONEXOES DE PVC (DA TIGRE,FORTILIT OU 

SIMILAR),PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) 

ESPECIFICACAO(OES):- VEDACAO PARA SAIDA DE VASO 

SANITARIO EG-27 /UN 

2,00               24,54           23,62                49,08                47,24 

1301005156

 SINAPI - 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 

50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITARIO. AF_12/2014 /UN 

1,00               37,39           38,08                37,39                38,08 

1301005181

 CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA EM PVC 

CROMADO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 100 MM 

(REDONDO) /UN 

1,00               30,63           31,78                30,63                31,78 

1301005206

 SINAPI - 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 /UN 

1,00             703,55         699,72              703,55              699,72 

15  REVESTIMENTO DE PAREDES     

1501000080

 SINAPI - 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 /M2 

22,36                 4,16             4,11                93,01                91,89 

1501000102

 SINAPI - 87775 - EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014 /M2 

22,36               58,94           57,76           1.317,89           1.291,51 

17  REVESTIMENTO DE PISOS     

1701000100
 APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE 

LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2 
79,03               15,87           15,10           1.254,20           1.193,35 

1701000116

 REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO 

DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM /M2 

32,42               28,18           27,90              913,59              904,51 

1701000132
 SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 /M2 
12,84               69,81           72,94              896,36              936,54 

1701000146

 PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, 

CONTROLE B,  ESPESSURA 7CM, ARMADO, 

ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE 

SUPERFICIE, JUNTA SERRADA /M2 

72,70             127,10         130,33           9.240,17           9.474,99 

1701000148

 PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, 

CONTROLE B, ESPESSURA 10CM, ARMADO, 

ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE 

SUPERFICIE, JUNTA SERRADA /M2 

6,59             151,12         154,50              995,88           1.018,15 

18  VIDROS     

1801000102

 INSTALACAO DE VIDRO CANELADO OU MARTELADO 

LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021 /M2 

0,66             170,53         176,31              112,54              116,36 

    

19  PINTURA     

1901003120

 SINAPI - 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 

AF_06/2014 /M2 

83,73               15,99           16,14           1.338,84           1.351,40 

1901003140

 SINAPI - 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA 

ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 /M2 

46,26               19,62           19,61              907,62              907,15 

1901003190

 SINAPI - 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES 

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMAOS). AF_01/2020 /M2 

19,32               46,18           44,72              892,19              863,99 

21  SERVICOS COMPLEMENTARES   

2001003022

 SINAPI - 86934 - BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 

X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO 

FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 / 

4,20             415,38         431,64           1.744,59           1.812,88 

10381  CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA DE MOSQUETEIRO 9,34             277,82         285,74           2.594,00           2.668,00 

23  LIMPEZA     
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2201000010  LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 80,00                 3,24             3,12              259,20              249,60 

2201000014
 SINAPI - 99814 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE 

ALTA PRESSAO. AF_04/2019 /M2 
79,64                 1,89             1,80              150,51              143,35 

2201000016  LIMPEZA VIDROS COMUM /M2 1,00               15,91           15,45                15,91                15,45 

24  ADMINISTRACAO LOCAL     

2301000138
 SINAPI - 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H 
40,00             114,26         103,84           4.570,40           4.153,60 

2301000144
 SINAPI - 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES /H 
70,00               36,31           33,22           2.541,70           2.325,40 

TOTAL 

.........................................................................................
       118.319,74       119.071,24 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: TERREIRÃO PARA SECAGEM DE FENO - CEPAER 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Memorial descritivo para construção do TERREIRÃO PARA SECAGEM DE FENO, no 
CEPAER, Rodovia 080, Km 10, Campo Grande – MS. 

 
 
2 SERVIÇOS GERAIS 

 
 

2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 

 

No canteiro, ou em local determinado pela fiscalização, será colocada placa indicativa 

em chapa zincada com acabamento em pintura esmalte sintético, medindo 1,5,00 a 

1,5,00 m, apresentando as características do serviço, obedecendo ao modelo forneci-

do pela AGRAER. 

 

2.2 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 

 
Ficará a cargo da empresa a disponibilização de todos os tipos de maquinas, ferra-

mentas e equipamentos necessários para execução da obra. Deve-se ressaltar que 

todas as maquinas e ferramentas devem ser testados antes de serem usados e devem 

passar por periódica manutenção. O uso destas devem ser feitos por trabalhadores 

qualificados. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, 

de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento), e 

suas alterações. 

 

2.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: 

 
 

Será realizada instalação provisória de água e energia junto ao órgão expedidor, com 

capacidade de 27 kW. Executar-se-á provisoriamente: 

 

 Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura 

em fibrocimento, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas 
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 Galpão provisório em chapa de madeira compensada, visando atender as ne-

cessidades de depósito, como guarda de ferramentas, guarda de cimento e ou-

tros produtos perecíveis ou de maior valor.  

2.4 LIMPEZA DO TERRENO: 

 
 

Antes de se iniciarem a obra, o terreno deverá sofrer limpeza mecanizada de ter-
reno, desobstruído de material impróprio para a construção, sobretudo de matéria 
orgânica, restos de capina, restos de madeira, entre outros.  

2.5 LOCAÇÃO DA OBRA 

 
 

A edificação deverá ser locada através de gabarito de tábuas corridas pontaleta-
das a cada 1,50 m, em total concordância com o projeto arquitetônico, respeitado 
recuos, níveis, rumos e cotas existentes nos projetos. 

2.6 LIMPEZA DA OBRA 

 
 
Diariamente se procedera a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

interior da mesma, como no canteiro de serviço. É de vital importância que o canteiro 

de obras seja mantido sempre limpo, com suas vias de circulação livres de quaisquer 

empecilhos que dificultem a passagem dos operários, como também dos materiais. 

2.7 MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NA OBRA 

 
 

Para a realização dos transportes internos no canteiro de obras a construtora disponi-

bilizará carrinhos de mão, carrinhos plataforma, etc., entre outros.  

2.8 INFRA ·ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 

 

2.8.1 LASTRO 

 

Sob o meio-fio, deverá ser feito um lastro  de concreto magro com uma camada de 

brita de 3cm de altura.  

2.8.2 FORMAS PARA MEIO-FIO  

 
Para o meio-fio devem ser feitas formas de madeira, com tabuas de 2,5cm de espes-

sura, sem empenos, nós, fissuras ou trincas.  
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2.8.3 CONCRETAGEM DO MEIO-FIO 

 

O concreto do meio-fio terá traço de acordo com resistência de 20 Mpa, conforme es-

tabelecido no projeto. A concretagem não poderá ser em dia chuvoso ou de sol muito 

intenso. No decorrer da concretagem deverá ser feita a vibração do concreto. O pro-

cesso de vibração, deverá ser feito em tempo suficiente para que o concreto adense 

adequadamente a forma, não vibrando em demasia, para que a água não venha para 

a superfície. 

2.8.4 RETIRADA E LIMPEZA DAS FORMAS: 

 

As formas devem ser retiradas de forma adequada, tomando o cuidado para não cau-

sar qualquer tipo de dano a estrutura do meio-fio. Após retiradas as formas devem ser 

devidamente limpas e terem os pregos utilizadas nas mesmas, totalmente removidos. 

2.8.5 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 

2.8.5.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 

2.8.5.1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 As fôrmas das estruturas de concreto, serão mantidas úmidas desde o início do 

lançamento até a cura total do concreto. 

 

 A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade 

da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

2.8.5.1.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO 

 

 O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 

cm. 

 

 O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva, evitando-se desta 

forma, transportá-lo no interior da forma por meio de vibradores ou qualquer 

outro meio. 
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2.8.5.1.3 CURA DO CONCRETO 

 Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação 

iniciar-se-á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser manti-

da permanentemente úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de 

qualidade igual à utilizada no preparo do concreto. 

 

 Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura 

não deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

2.8.5.1.4 DESFORMA 

 A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), deven-

do-se atentar para os prazos recomendados: 

 
 Faces laterais: três dias 
 Faces inferiores: 14 dias 
 Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias 

  
 

 Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando à 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos", ausência de ar-

gamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, 

ainda, a ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura 

mal processada ou recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às 

superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame. 

2.8.5.1.5 ARMADURAS 

 O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar 

livre e a 20mm, no caso contrário. 

 

2.8.5.2 ATERROS 

 

O aterro a ser utilizado na edificação, deverá ser limpo sobretudo isento de matéria 

orgânica, as camadas não deverão ter espessura superior a 20 cm, com adição de 

água em quantidade suficiente a fim de se obter a umidade ótima para o solo utilizado. 

O aterro deverá ser fortemente apiloado. 

2.8.5.3 PISOS CONCRETO 

O piso será em concreto fck=20 MPa, vibrado em obra, controle B, espessura 10cm, 
acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada. 
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2.8.5.4 PINTURAS  

 
Terão como acabamento final duas demãos de látex acrílico em cor a ser definido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Para obtenção de um bom acabamento, as superfícies a serem pintadas deverão estar 

corretamente preparadas, como a seguir: 

 

 Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, mofo ou qual-

quer outro tipo de sujeira; 

 Seca, curada, livre de umidade e infiltrações; 

 Livre de calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincas e descascamentos. 

2.8.5.5 LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS 

Após a conclusão de todas as etapas de serviços, deverá ser feita a limpeza interna e 

externa da edificação.  

A CONTRATADA será responsável pela desmobilização de todos os equipamentos, 

peças e outros que fizeram parte dos serviços. 

 
 
3 MATERIAIS 
 

3.1 AÇO 

 

 As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, 

argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita 

aderência ao concreto. 

 

 O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, 

obedecerá ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480). 

 

3.2 AGLOMERANTES 

 
De cimento, tipo: 

 

 Portland Comum 

 
Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à NBR 5732 da ABNT. 
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3.3 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

 
AREIA 
 

 Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgâni-

cas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes, etc. 

 A areia para concreto satisfará à ABNT NBR 7211:2005 e às necessidades da 

dosagem para cada caso. 

 
 
BRITA 
 
A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à ABNT NBR 

10341:2006 - Agregado graúdo para concreto - e às necessidades das dosagens 

adotadas para cada caso. 

 

3.4 ARAME 

 
 

 DE AÇO RECOZIDO: 
  
 

O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto 

n.º 16 ou 18 SWG. 

 
 
 
 
 

 
      

 

                Paulo Sérgio Szukala Araújo 

            Engenheiro Civil CREA 618/D-MS 

            Gestor de desenvolvimento Rural 

          AGRER 



DATA 01/09/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

UNIT. 

DESONE

RADO

UNIT. 

NÃO 

DESONE

RADO

TOTAL

DESONERA

DO

COM BDI

TOTAL

NÃO 

DESONER

ADO

101000101
 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

N. 22, ADESIVADA /M2 
 U N        2,25      304,81     310,27 890,12 862,37

101000112

 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA /M2 

 U N    393,63          0,58         0,60 296,31 291,75

101000118  INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E  M²       1,00   2.955,31  3.056,29 3.835,69 3.775,43

101000114  INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E  M²       1,00   1.217,31  1.289,34 1.579,94 1.592,72

101000121

 SINAPI - 93584 - EXECUCAO DE DEPOSITO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO 

MOBILIARIO. AF_04/2016 /M2 

 M²     12,00      704,28     721,86 10.969,02 10.700,56

101000122

 SINAPI - 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL 

DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZACOES. AF_10/2018 

/M 

 M      79,36        40,92       43,44 4.214,81 4.258,57

 Sub-

total...................................................................... 
21.785,89 21.481,40

401001126

 ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, 

UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, 

COM AQUISICAO DE TERRA /M3 

 M²   114,70        85,91       91,58 12.789,34 12.975,87

 Sub-

total...................................................................... 
12.789,34 12.975,87

2001003016

 SINAPI - 92393 - EXECUCAO DE PAVIMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 

 M2      53,60        45,71       46,21 3.179,92 3.059,66

 Sub-

total...................................................................... 
3.179,92 3.059,66

1301006052

 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT 

OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S): - 100 MM 

/M 

 M       6,00        54,73       56,66 426,20 419,95

1301006064

 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S) 

DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M 

 M²     20,00          4,23         4,67 109,80 115,37

1301006067

 REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM 

TUBOS ASSENTADOS, NO(S) DIAMETRO(S):- 

(100 A 150)MM /M 

 M²     20,00          4,14         4,57 107,46 112,90

1301006088

 SINAPI - 99257 - CAIXA ENTERRADA 

HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, 

DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 /UN 

 M²       2,00      861,59     907,86 2.236,51 2.242,95

 Sub-

total...................................................................... 
2.879,97 2.891,17

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

SERVICOS EM TERRA

ESTRUTURA DE CONCRETO

FORMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS 

29,79%
OBRA: TERRERÃO PARA SECAGEM

LEIS SOCIAIS

BDI DESONERADO

BDI NÃO DESONERADO

PLANILHA AGESUL 

119,98%

JUNHO DE 2021

LOCAL CAMPO GRANDE MS - CEPAER

23,53%
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1701000101

 SINAPI - 95240 - LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

 M2   238,56        13,46       14,10 4.167,57 4.155,17

1701000148

 PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, 

VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, 

ESPESSURA 10CM, ARMADO, ACABAMENTO 

POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, 

 M2   238,56      119,04     122,34 36.858,00 36.052,76

 Sub-

total...................................................................... 
41.025,57 40.207,93

1901003140

 SINAPI - 102491 - PINTURA DE PISO COM 

TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

 M²   238,56        15,11       15,89 4.678,46 4.682,67

 Sub-

total...................................................................... 
4.678,46 4.682,67

2101000101
 SINAPI - 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM 

PLACAS. AF_05/2018 /M2 
 M²   211,76          7,13         7,47 1.959,63 1.954,05

2201000010  LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2  M²   238,56          2,41         2,63 746,20 775,04

2201000014
 SINAPI - 99814 - LIMPEZA DE SUPERFICIE 

COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 
 M²   238,56          1,39         1,53 430,38 450,88

 Sub-

total...................................................................... 
3.136,21 3.179,97

2301000142
 SINAPI - 90779 - ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
 H     25,00      123,84     143,27 4.018,29 4.424,53

2301000144
 SINAPI - 90780 - MESTRE DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES /H 
 H     32,00        25,60       29,40 1.063,23 1.162,17

 Sub-

total...................................................................... 
5.081,52 5.586,70

T O T A L       G E R A L ....................................................................................................... 94.556,88 94.065,37

ADMINISTRACAO LOCAL

REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

UNIT. 

DESONE

RADO

UNIT. 

NÃO 

DESONE

RADO

TOTAL

DESONERA

DO

COM BDI

TOTAL

NÃO 

DESONER

ADO

LOCAL CAMPO GRANDE MS - CEPAER

DATA 01/09/2021

1  SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO 21.785,89 21.481,40

2 SERVICOS EM TERRA 12.789,34 12.975,87

3 ESTRUTURA DE CONCRETO 3.179,92 3.059,66

4 INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS 2.879,97 2.891,17

5 REVESTIMENTO DE PISOS 41.025,57 40.207,93

6 PINTURA 4.678,46 4.682,67

7 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.136,21 3.179,97

8 ADMINISTRACAO LOCAL 5.081,52 5.586,70

T O T A L       G E R A L ....................................................................................................... 94.556,88 94.065,37

CREA 618/D-MS

29,79%

23,53%

119,98%

JUNHO DE 2021

LEIS SOCIAIS

PLANILHA AGESUL 

Engenheiro Civil Paulo Sérgio Szukala Araújo

CREA 618/D - MS

BDI NÃO DESONERADO
OBRA: TERRERÃO PARA SECAGEM

RESUMO

BDI DESONERADO

Pág.: 1/1



OBRA: TERRERÃO PARA SECAGEM 23,53%

LOCAL CAMPO GRANDE MS - CEPAER 119,98%

DATA 09/08/2019 2019

Medidas 1,5 x 1,5   = 2,25          m²

Platô (18,84+1)x(18,84+1) 19,84 x 19,84   = 393,63      m²

medidas 3 x 4,00            = 12,00        m²

lado lados

metro linear (18,84+1) 19,84  x 4,00           = 79,36       

platô 18,84  x 18,84  = 354,95      m²

altura 0,2 * 354,95       = 70,99        m³

Saia do aterro                              ÁREA  = 0,87 m²

metragem linear 75,36        x 0,87           = 65,56        m³

volume final (platô + saia do aterro)

70,99         + 65,56         = 136,55      m³

meio fio 13,4 * 4,00           = 53,60        m

área

Lastro de concreto (rampa  + 15,24 * 15,24  = 238,56      m²

Piso de concreto    (rampa  + 238,56      m²          +

Piso da rampa  1,8 * 3,5  = 6,30          m²

comprim.

Grama 1,00           + 1,81 * 2,81          m

18,84 4,00          * 2,81           = 211,76      m²

  Paulo Sérgio Szukala Araújo
  Engenheiro Civil CREA 618/D-MS
 Gestor de desenvolvimento Rural -     AGRER

BDI

LEIS SOCIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

SERVICOS EM TERRA

 ATERRO 

ESTRUTURA DE CONCRETO

REVESTIMENTO DE PISOS

PLACA DA OBRA

LIMPEZA DO TERRENO
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OBS. - A GRELHA DEVERÁ SER REVES

-TIDA COM TELA GALVANIZADA TIPO

MOSQUITEIRO.

GESTÃO DE PROCESSOS DE VERTICALIZAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 618 - D/MS
GESTOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PAULO SÉRGIO SZUKALA ARAÚJO

OBRA

LOCAL

AUTOR DO PROJETO

ÁREA TOTAL

PROPRIETÁRIO

DATA

TÍTULO

ESCALA

FOLHA

ALTERAÇÃODESENHO

ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PARQUE DOS PODERES - BLOCO 12. CEP. 79031-902 CAMPO GRANDE/MSFONE (67)3318-5100 -CREA/MS 4742

PLANTA BAIXA , CORTES E DETALHES

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

TERREIRÃO PARA SECAGEM FENO

CEPAER - RODOVIA MS 080, Km 10

INDICADA AGOSTO/2019

354,95 m²

AGÊNCIA DE DESENV. AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Município de Campo Grande - MS

ÚNICA

DETALHE A

ESCALA 1:25
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Referência/Obra: CERCA ELÉTRICA PARA MANEJO DE BOVINOS  
 
Local: Campo Grande– MS. 
Comprimento: conforme projeto 
Endereço: CEPAER – Campo Grande/MS 

 
 
 

1- TRAÇADO 
 
O traçado da cerca será fornecido em planta baixa e deverá ser seguido 
conforme demonstrado em planta com medidas e tamanhos determinados.  
 

2- POSTES. 
Serão de eucalipto tratado com altura de 2,20 metros devendo ser enterrado no 
solo na profundidade de 0,5 metros ficando, desta forma, com uma altura final e 
uniforme de 1,70 metros.  
 

3- FIO CONDUTOR: 
 
Os fios condutores ficarão a 0,45 m e 0,90 m de altura respectivamente conforme 
indicados no projeto.   
 
O arame a ser utilizado em uma cerca elétrica deve ser de boa condutibilidade e 
deve resistir a corrosão.  
 
Deverá ser usado arame galvanizado específico para cerca elétrica com tripla 
camada de zinco, que apresenta melhor resistência a oxidação e é conhecido 
como arame para cerca elétrica. 
 
Evitar emendas, quando necessitar emendar, garantir que todos os filamentos 
metálicos estejam com bom contato para dar a correta continuidade da corrente 
elétrica.  
 
Para a passagem de gado ou maquinário, deverão ser instaladas porteiras com 
4 metros, contendo dois fios, sendo o inferior com mola por toda sua extensão e 
pegador isolado e o fio superior com mola interna ao pegador isolado. Quando 
necessária a passagem da eletricidade para o funcionamento da cerca total, este 
deverá ser por cabo subterrâneo. 
 
 

4- TENSIONAMENTO DO ARAME: 
 
A cerca elétrica funciona como uma barreira psicológica e não física, assim a 
necessidade de tensionar excessivamente o arame é eliminada. 
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O esticamento recomendado em arames eletrificados é de 90 kg, bem menor 
que os 150 kg das cercas convencionais. A tensão pode ser medida em cada 
arame com um tensiômetro. 
 
Para obter uma tensão adequada deverá ser usado o esticador de arame 
permanente com isolador plástico tipo castanha.  
 
 

5- ATERRAMENTO DO ENERGIZADOR: 
 

Deve ser executado um aterramento do energizador de baixa resistência elétrica. 
Um aterramento mal instalado ou mal dimensionado compromete a eficiência de 
todo o sistema, mesmo em cercas elétricas de pequenas extensões. 
 
- Utilizar hastes de cobre ou de aço cobreado de 2 metros de comprimento 
enterradas verticalmente no solo. A profundidade é fundamental para um bom 
aterramento. 
 
- A separação entre as hastes deve ser de no mínimo 3 metros. 
 
- A união entre as hastes de aterramento e o energizador deve ser feito com 
cabo ou fio de cobre, preferencialmente de 4 mm2, fixando o fio à haste através 
de conectores, conforme lustração, fazendo uma única passagem do fio pelo 
conector, ou dando uma volta no conector para dar mais Firmeza a conexão.  
 
 
 

6- LOCALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO: 
 
- O aterramento deve ficar longe de salas de ordenha. 
 
- O aterramento do energizador deve ficar a pelo menos 10 metros de distância 
de qualquer outro aterramento da instalação da fazenda.  
 
- A fiscalização indicará o melhor local a ser instalado o aterramento.  
 
 
 
6.1 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O FIO CONDUTOR: 
 
- Não utilizar arames enferrujados, arame farpado ou fio de cobre como fio 

energizado da cerca. 
- Realizar as uniões com firmeza para que haja um bom contato entre os arames 

e não exista a possibilidade de formação de arcos ou faíscas elétricas entre 
eles. 

- Não dar tensão excessiva ao arame, só a necessária para manter a 
horizontalidade. 

“PONTE” 
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- Ao construir cerca com dois ou mais arames eletrificados as pontes entre eles 
devem-se realizar , à cada 100 ou 200 metros. 

Obs: Nunca fazer ponte entre o energizador e a mola do kit pára raio. Fazer a 
primeira ponte após a mola. 

 
 
 
 
 
 

7- PROTEÇÃO CONTRA RAIOS 
A ocorrência de descargas atmosféricas em propriedades rurais é muito comum. 
A eletricidade originada pela descarga se propaga com facilidade pelo arame da 
cerca até o energizador e em muitos casos provoca danos ao aparelho. Para 
evitar a queima do energizador é necessário utilizar uma proteção contra 
descargas atmosféricas.  
 
Para tanto dever ser instaldo um kit de proteção contra raios constituído por um 
desviador de raios (centelhador), uma mola que tem a função de “freiar” a 
descarga atmosférica conduzida pelo arame da cerca em direção ao aparelho, 
limitando a corrente elétrica, favorecendo a circulação da energia do raio pelo 
desviador. Esta mola é para limitar somente a corrente elétrica das descargas 
atmosféricas, sem afetar a corrente elétrica do pulso gerado pelo energizador. 
 

7.1 - INSTALAÇÃO DO KIT PÁRA-RAIO: 
No início da cerca, no primeiro lance de cerca a partir do primeiro mourão, 
interrompa o arame energizado e prenda as duas extremidades com o isolador 
tipo castanha, isolando os dois trechos do arame. Instale a mola esticada em 50 
cm prendendo uma extremidade em um trecho do arame e a outra extremidade 
ao outro trecho utilizando as abraçadeiras que acompanham o kit. Instale o 
desviador de porcelana no mourão ou na estaca 
 
 
 

7.2 - PRECAUÇÕES 
Existem recomendações de segurança que, geralmente não são levadas em 
conta e podem originar problemas: 
- Não conecte dois energizadores no mesmo aramado eletrificado. 
- Não faça o aterramento do aparelho perto do aterramento da rede elétrica. A 
distância mínima entre um e outro é de 10 metros. 
- Não utilize arame farpado. 
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- Em caso de inundação, retire o aparelho. 
- Em caso de tormenta elétrica, desligue a conexão do aparelho ao arame 
eletrificado, ao aterramento e à rede elétrica, se o aparelho é elétrico. 
- Instalar fora do alcance das crianças. 
 
 

7.3 - FALHAS MAIS COMUNS E SUA DETECÇÃO 
Algumas das falhas mais comuns que se encontram em instalações de cercas 
eletrificadas são: 
 
- conexão ao aterramento inadequado 
- curto-circuito do arame vivo com vara ou haste, sobretudo se é de ferro 
(revisar isolador rabo de porco )  
- perdas ocasionadas pelo capim que encosta no arame eletrificado ou por 

isoladores defeituosos 
- arame eletrificado cortado ou más conexões ( uniões frouxas, ferrugem) que 

interrompem o circuito 
- curto-circuito de arame eletrificado com o arame de retorno ao aterramento 
- aramados caídos no solo 
- garras da bateria deterioradas. 
Todas essas falhas, localizadas em determinado lugar, provocam redução ou 
perda completa do choque elétrico em toda a instalação. Por exemplo: se há um 
arame caído no chão no fundo do campo, a diminuição do choque (queda da 
voltagem) será em toda a instalação. 
Para identificar a localização das falhas, é muito importante que o sistema esteja 
setorizado por meio de chaves interruptoras, colocadas ao longo dos aramados, 
em porteiras, etc, de maneira a isolar seções e realizar medições de voltagem. 
Se ao eliminar uma seção e tomar uma nova medida, a voltagem ou choque 
aumentam, o curto-circuito ou defeito estará localizado nessa seção. 
Pode-se constatar que há perdas na instalação, se o aterramento dá choque ao 
tocá-lo, ou se produz faísca elétrica ao acercar a garra do terra do aparelho ao 
aterramento.  
 
 
 
 
Vandro S. Camy 
Eng. Civil – CREA 4623/D/MS 
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CERCA ELETRICA RURAL
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AGRAER AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL BDI LEIS SOCIAIS

OBRA CERCA - CEPAER DESONER. 23,53% 83%

LOCAL CAMPO GRANDE -MS

MATERIAL UNID COEF. VALOR TOTAL

21138

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, 

H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

(PARA CERCA) M 0,09124 50,00         4,56              

cotação Arame liso galvanizado com tripla camada de zinco m 2,00000 0,77           1,54              

cotação Isolador tipo castanha u n 0,05303 1,20           0,06              

cotação Catraca - esticador u n 0,05303 7,50           0,40              

cotação Isolador tiPo w u n 0,10449 1,20           0,13              

cotação
Porteira de mola isolada para cerca elétrica com 

empunhadura e gancho 4m
u n

0,01638 30,00         0,49              

cotação
Empunhadura com mola interna e gancho para porteira de 

cerca elétrica
un

0,01638 30,00         0,49              

cotação Eletrificador 30 Km/1,5 Joules u n 0,00078 140,00       0,11              

cotação Haste de aterramento com conector 2,40m u n 0,00312 58,00         0,18              

cotação Desviador de raios u n 0,00078 100,00       0,08              

cotação mola inoxidável de repuxo u n 0,00078 35,00         0,03              

cotação
Arame liso galvanizado de zinco com encapamento para 

passagens subterrâneas
m

0,03899 1,86           0,07              

sub-total material 8,14              

MÃO DE OBRA

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,50         16,05         8,03              

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,30         18,93         5,68              

sub-total mão de obra 13,70           

EQUIPAMENTOS
10581 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA H 0,028 30 0,84              

TOTAL GERAL 22,68           

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 A 15 CM, ESPAÇAMENTO MÉDIO DE 11,35 M, 

ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 2 FIOS DE ARAME COM TRIPLA CAMADA DE ZINCO E UMA 

PORTEIRA PARA CADA 62,07M  - INCLUSIVE KIT ELETRIFICADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO



AGRAER AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL BDI LEIS SOCIAIS

OBRA CERCA - CEPAER DESONER. 23,53% 83%

LOCAL CAMPO GRANDE -MS

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID UNIT. QDADE TOTAL

1

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 

11 A 15 CM, ESPAÇAMENTO MÉDIO DE 11,35 M, ALTURA 

LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 2 FIOS DE ARAME 

COM TRIPLA CAMADA DE ZINCO E UMA PORTEIRA PARA 

CADA 62,07M  - INCLUSIVE KIT ELETRIFICADOR- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 28,02       1.282,39   35.932,00    

2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 90777
hs 98,84       20,00         1.976,72      

3
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - 

SINAPI - 90781
hs 23,40       40,00         935,86         

TOTAL 38.844,58    

Vandro S. /Camy

Eng. Civil - CREA:4623/D/MS

Gestor desenvolvimento rural - AGRAER

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



BDI 23,53%

01 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO  R$        574,90            574,90 100%                       -                          -    R$        574,90 

02 DEMOLICOES E RETIRADAS  R$     3.158,81         3.158,81 100%                       -                          -    R$     3.158,81 

03 FUNDACAO  R$     2.197,50         2.197,50 100%                       -                          -    R$     2.197,50 

04 SERVICOS EM TERRA  R$     5.801,82         5.801,82 100%                       -                          -    R$     5.801,82 

05 ESTRUTURA DE CONCRETO  R$     1.926,15            963,08 50%               963,08 50%                        -    R$     1.926,15 

06 IMPERMEABILIZACAO  R$        153,43                    -                 153,43 100%                        -    R$        153,43 

07 ALVENARIA  R$     3.226,27                    -              3.226,27 100%                        -    R$     3.226,27 

08 EMBARCADOURO  R$   43.228,91        17.291,56 40%          17.291,56 40%             8.645,78 20%  R$   43.228,91 

09 COBERTURA  R$   16.157,00                    -              8.078,50 50%             8.078,50 50%  R$   16.157,00 

10 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$     3.136,08                    -              3.136,08 100%                        -    R$     3.136,08 

11 INSTALACOES ELETRICAS  R$     6.696,51                    -              6.696,51 100%                        -    R$     6.696,51 

12
INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS 

PLUVIAIS
 R$     2.223,76         1.111,88 50%            1.111,88 50%                        -    R$     2.223,76 

13 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$     1.410,90                    -              1.410,90 100%                        -    R$     1.410,90 

14 REVESTIMENTO DE PISOS  R$   13.300,20                    -              6.650,10 50%             6.650,10 50%  R$   13.300,20 

15 VIDROS  R$        112,54                    -                 112,54 100%                        -    R$        112,54 

16 PINTURA  R$     3.138,65                    -                         -               3.138,65 100%  R$     3.138,65 

17 SERVICOS COMPLEMENTARES  R$     4.338,59                    -                         -               4.338,59 100%  R$     4.338,59 

18 LIMPEZA  R$        425,62                    -                         -                  425,62 100%  R$        425,62 

19 ADMINISTRACAO LOCAL  R$     7.112,10         2.844,84 40%            2.133,63 30%             2.133,63 30%  R$     7.112,10 

R$ 118.319,74 R$ 33.944,39 R$ 50.964,48 R$ 33.410,87 R$ 118.319,74

R$ 33.944,39  R$    84.908,87  R$  118.319,74 

28,69% 43,07% 28,24%

28,69% 71,76% 100,00%

Vandro Serrou Camy

Eng. Civil - 4623/D/MS

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM CURRAL

RESP. TÉCNICO -  Eng. Civil Vandro Serrou Camy - CREA 4623/D-MS

BOLETIM DE PRECOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL) - JUNHO/2021 (LEIS SOCIAIS - 111,99%)   -    MOEDA: REAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL - AGRAER / CEPAER

CRONOGRAMA

% DO PERÍODO

% ACUMULADO

TOTAL GERAL

90,00%

TOTAL ACUMULADO

VALOR DA 

ETAPA
ITEM ETAPAS VALOR 30 DIAS % 60 DIAS %



OBRA: 29,79%

LOCAL 119,98%

DATA JUNHO DE 2021

ÍTEM ETAPAS % TOTAL

1  SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO                                                          21.785,89 23,04%  R$         21.785,89 100%  - -  R$                    21.785,89 

2  SERVICOS EM TERRA                                                          12.789,34 13,53%  R$         12.789,34 100%  - -  R$                    12.789,34 

3  ESTRUTURA DE CONCRETO                                                            3.179,92 3,36%  R$           3.179,92 100%  - -  R$                      3.179,92 

4
 INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E 

AGUAS PLUVIAIS 
                                                           2.879,97 3,05%  R$           2.879,97 100%  - -  R$                      2.879,97 

5  REVESTIMENTO DE PISOS                                                          41.025,57 43,39%  R$         32.820,46 80%  R$           8.205,11 20%  R$                    41.025,57 

6  PINTURA                                                            4.678,46 4,95%  - -  R$           4.678,46 100%  R$                      4.678,46 

7  SERVICOS COMPLEMENTARES                                                            3.136,21 3,32%  - -  R$           3.136,21 100%  R$                      3.136,21 

8  ADMINISTRACAO LOCAL                                                            5.081,52 5,37%  R$           2.540,76 50%  R$           2.540,76 50%  R$                      5.081,52 

DESEMBOLÇO 100%  R$         75.996,34 80,37%  R$         18.560,54 19,63%  R$                    94.556,88 

TERRERÃO PARA SECAGEM

CAMPO GRANDE MS - CEPAER

22/11/2021

Engenheiro Civil Paulo Sérgio Szukala Araújo

CREA 618/D - MS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

BDI DESONERADO

LEIS SOCIAIS

PLANILHA AGESUL 

MÊS-1 MÊS-2



OBRA: 23,53%

LOCAL 119,98%

DATA JUNHO DE 2021

ÍTEM ETAPAS % TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO                                                          21.481,40 22,84%  R$         21.481,40 100%  - -  R$                    21.481,40 

2 SERVICOS EM TERRA                                                          12.975,87 13,79%  R$         12.975,87 100%  - -  R$                    12.975,87 

3 ESTRUTURA DE CONCRETO                                                            3.059,66 3,25%  R$           3.059,66 100%  - -  R$                      3.059,66 

4
INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E 

AGUAS PLUVIAIS
                                                           2.891,17 3,07%  R$           2.891,17 100%  - -  R$                      2.891,17 

5 REVESTIMENTO DE PISOS                                                          40.207,93 42,74%  R$         32.166,34 80%  R$           8.041,59 20%  R$                    40.207,93 

6 PINTURA                                                            4.682,67 4,98%  - -  R$           4.682,67 100%  R$                      4.682,67 

7 SERVICOS COMPLEMENTARES                                                            3.179,97 3,38%  - -  R$           3.179,97 100%  R$                      3.179,97 

8 ADMINISTRACAO LOCAL                                                            5.586,70 5,94%  R$           2.793,35 50%  R$           2.793,35 50%  R$                      5.586,70 

DESEMBOLÇO 100%  R$         75.367,79 80,12%  R$         18.697,58 19,88%  R$                    94.065,37 

Engenheiro Civil Paulo Sérgio Szukala Araújo

CREA 618/D - MS

TERRERÃO PARA SECAGEM

CAMPO GRANDE MS - CEPAER

22/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

BDI NÃO DESONERADO

LEIS SOCIAIS

PLANILHA AGESUL 

MÊS-1 MÊS-2



AGRAER AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL BDI

OBRA CERCA - CEPAER 23,53%

LOCAL CAMPO GRANDE -MS

23,53%

ITEM ETAPAS VALOR % 30 DIAS 60 DIAS
VALOR DA 

ETAPA

01

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, 

DIÂMETRO 11 A 15 CM, ESPAÇAMENTO MÉDIO DE 

11,35 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 
 R$   35.932,00 92,50%  R$   28.745,60 80%  R$     7.186,40 20%  R$   35.932,00 

02
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 90777
 R$     1.976,72 5,09%  R$        988,36 50%  R$        988,36 50%  R$     1.976,72 

03
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

/H - SINAPI - 90781
 R$        935,86 2,41%  R$        935,86 100%  R$        935,86 

DESEMBOLSO 30.669,82R$        8.174,76R$         38.844,58R$        

EXECUTADO 78,96% 21,04%

Vandro S. /Camy

Eng. Civil - CREA:4623/D/MS

LEIS SOCIAIS

83%DESONER.

BDI COM DESONERAÇÃO - 

CRONOGRAMA
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº 000/2022, QUE CELEBRAM 

ENTRE SI A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO 

ENSINO E A CULTURA - FAPEC E A EMPRESA   

  . 

 

 

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, entidade sem fins lucrativos, com personalidade 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.513.690/0001-50, com sede e foro nesta Capital, 

na Rua 09 de Julho, nº 1922, Vila Ipiranga, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e 

nome), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 

nº   ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................   doravante   designada   

CONTRATADA,   neste   ato   representada   pelo(a)   Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ................., expedida pela (o) , e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº e 

em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na realização de serviços 

de engenharia para a execução de serviços de reforma, adequação de mangueiro/curral para manejo de 

bovinos e calçamento reforçado para secagem de material forrageiro, afim de atender as demandas do 

Convênio Nº 01.14.0108.00 – AGRAER - “Suporte em infraestrutura de pesquisa na área de pecuária leiteira em 

interface com sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta”, conforme Projetos, Memorial Descritivo, 

Planilha Orçamentária e condições, quantidades estabelecidas no e              seus anexos. Conforme grupo, a seguir 

especificados: 

1.1.1. Grupo 1: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

(R$) 

1 Reforma e adequação de mangueiro/curral para manejo 

de bovinos. 

 

 

1.1.2. Grupo 02: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 
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(R$) 

1 Calçamento reforçado para secagem de material forrageiro.  

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO nº 

0XX/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, bem como à proposta vencedora, independentemente 

de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XXX (XXX) meses, a partir de sua assinatura. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ ( ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no XXXXXXXXX nº XXX/2022. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes, encontram-se 

definidos no Termo de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização pela CONTRATANTE se dará na forma prevista no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
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9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

1.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referência, anexo 

ao Instrumento Convocatório. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

13.1.1. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no 

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência anexo do 

Instrumento Convocatório; 

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

13.4.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.2. Indenizações e multas. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

   

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial 

da União, no site da FAPEC e em jornal de grande circulação local, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Comarca de Campo Grande - MS. 

16.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

 

Campo Grande, MS, de de 2022. 

 

 

 

 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

Nome: ________________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________ 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________ 
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