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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 076/2017

TOMADA DE PREÇOS No 01/2017

r. pneÂmBULo:

í.1. O Município de Anaurilândia/MS, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, TORNA PUBLTCO para conhecimento das empresas
interessadas que está aberta, em conformidade com o r. despacho exarado
pelo Senhor Prefeito Municipal de Anaurilândia/MS, a licitação modalidade
TOMADA DE PREÇOS No 01/2017, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL".

1.2. DO OBJETO DA LrCrrAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para construção de gaveteiros verticais
em peças pré-moldadas, para 40 (quarenta) loculos - tamanho padrão, no
cemitério municipal, conforme projeto básico e memorial descritivo integrante
deste edital.

1.3, DA SESSÃO PUBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA:

A sessão de processamento da presente Tomada de Preços acontecerá na
sala de licitação da Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS, à Rua Floriano
Peixoto n.o 1.000 - Centro, no dia í9 de Outubro de 2017 às 09:00h (MS)
horas, na cidade de Anaurilândia/MS.

1.3.1. No caso de impedimento da realização do certame licitatorio na data
descrita no subitem anterior,' o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil
posterior ao fato que ensejou o seu impedimento.

1.4. DA REGÊNCIA LEGAL:

2.1. O edital estará à disposição dos interessados, na sala de licitação da
Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS sito na Rua Floriano Peixoto n.o 1.000

- Centro e no endereço eletrônico: www.anaurilandia.ms.gov.br. lnformaçóes
poderão ser obtidas pelos telefones (0..67) 3445-1110, no horário das 08h00h
às 12h00h e das 14h00h às 17h00h.

3. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIa:

N§,
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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1.4.1.1. Lei Federal no 8.666/93 e alterações;
1 .4.1.2. Lei Complementar no 123106;
1.4.1.3. Demais disposiçÕes contidas neste edital.

2. DAS TNFORMAÇOES:
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3.1. Para execução do objeto desta licitação, estima-se um custo referencial
global de R$ 41.839,94 (quarenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e
noventa e quatro centavos).

3.2. Os gastos da presente licitação serão suportados pela seguinte dotação
orçamentária:

009.0007.1 009 - 44.90.5í.00.00.00

4.1. Poderão participar desta Licitação, toda e qualquer empresa, do ramo
pertinente ao objeto da licitação em epígrafe, desde que atendam todos os
requisitos desse instrumento convocatorio, e que manifestarem interesse em
participar, desde que inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS, até o 3o (terceiro) dia anterior ao da
abertura dos envelopes, e não estejam em processo de falência ou concordata.

4.2. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos
termos e condiçÕes deste edital.

4.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as
seguintes regras:

a) Deverá comprovar o compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa-líder, que
deverá atender às condições de liderança e será a representante das
consorciadas perante o Município;

b) Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato convocatório.

c) A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas.

d) Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação,
através de mais de um consórcio ou isoladamente;

e) E solidária responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio;

f) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira;

g) Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido na letra 'a' do item
4.3 do edital.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia:ilS Fone: (67) 3445-1110 Nb N['

4. DOS PARTICIPANTES:
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5. DOS DOCUMENTOS E DA(S) PROPOSTA(S):
5.1. Na data, horário e local, determinados neste edital, os participantes da
licitação deverão apresentar DOIS ENVELOPES lacrados, contendo,
respectivamente, os documentos necessários à habilitaçáo (envelope 1) e a
proposta (envelope 2).

5.2. O envelope contendo os documentos necessários à habilitação deverá
especificar na parte externa os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURlLÂNDIA/MS
TOMADA DE PREçOS N" 01/2017
ENVELOPE N' 1 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
(RAZÃO SOCTAL DO PROPONENTE)

5.3. O envelope contendo a proposta deverá especificar na parte externa os
seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURTLÂNDIA/MS
TOMADA DE PREçOS N" 01/2017
ENVELOPEN"2-PROPOSTA
(RAZÃO SOCTAL DO PROPONENTE)

5.4. A proposta financeira, que deverá ser feita de forma clara, sem conter
rasuras e entrelinhas que prejudiquem a interpretação da mesma, deverá ser
assinada pelo proponente ou representante legal.

5.5. As propostas deverão ser rubricadas em todas as vias e assinadas em sua
última página pelos representantes legais das empresas, e devidamente
carimbada com o CNPJ.

5.6. Não serão aceitas propostas cujos valores sejam cotados com mais de
duas casas decimais apos a vírgula.

5.7. Não será aceito pedido de faturamento para terceiros.

5.8. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em
desacordo com o solicitado no edital.

5.9. A proposta deverá ter validade de 60 dias a contar da data de abertura da
Tomada de Preços.

6. DA HABILITAÇÃO:

6.1. Os documentos da habilitação deverão ser entregues em envelopes
lacrados na forma exigida no item anterior, em via original ou copia
autenticada, contendo os seguintes documentos.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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6.2. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme a constituição
consistirá em:
6.2.1. Copia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no
caso de empresa individual.

6.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual.

6.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por açÕes, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.
(Contrato Social com todas as AlteraçÕes Contratuais ou Contrato social
consolidado).

6.2.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício.

6.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

6.3. Documentação relativa à regularidade Fiscal e Trabalhista, consistirá
em:

6.3.1 . Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas.

6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual.

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na
Certidão Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de
Debitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária.

6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de
Tributos Estaduais) emitido pelo orgão competente, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

6.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidáo negativa, nos termos do Título
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no

5.452, de 1o de maio de 1943.

§h

t"
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110



PRÉFEIÍÚ RA
A}IAI'MúNDNWx'

covÉRNo DE TRÂNSFoRMAçÂo

6.4. Documentação relativa à qualificaÇão técnica:
6.4.1. Comprovante do registro ou inscrição da empresa na entidade
profissional- CREA ou CAU.

6.4.2. Certidão de registro do responsável técnico da empresa proponente na
entidade profissional - CREA ou CAU.

6.4.3. Declaração de pleno conhecimento do local do serviço e de suas
condiçÕes, assinada pelo proponente ou pelo responsável do licitante, pela
qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual do
memorial descritivo e documentos anexos deste edital, bem como serem
perfeitamente exequíveis conforme os quantitativos e preços propostos.

6.4.4. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação.

6.4.5. Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, não foi
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica
de Direito Público, conforme modelo em anexo.

6.4.6. Declaração dos responsáveis legais da proponente de que conhecem o
teor completo do edital desta Tomada de Preços e de que submetem a todas
as condiçÕes nele contidos, para todos os efeitos legais, conforme modelo em
anexo.

6.4.7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condiçâo de aprendiz, a partir
de catorze anos, conforme modelo em anexo.

6.4.8. Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte,
sendo tal situação devidamente comprovada, a documentação relativa a
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, deve ser
apresentada no momento de abertura dos envelopes, conforme artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 12312006.

6.4.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão comprovar a
sua situação condizente com este enquadramento, para fazer uso das
disposiçÕes da Lei Complementar 12312006, mediante a apresentação da
Certidão Simplificada em plena validade, no ato do credenciamento.

6.5. Qualificação Econômico-Financeira:

6.5.1. Balanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis do último exercício
social.

$Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CÉP:79770-00CI - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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6.5.2. Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial,
expedida pelo distribuidor da comarca sede do proponente, plenamente válida.
6.6 - O envelope 02 (PROPOSTA) deverá conter.

6.6.1 . Proposta financeira.

7. DO PRAZO E DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado em em duas parcelas sendo uma na entrega
dos produtos e a outra apos o término da obra.

7.2. A administração rejeitará no todo ou em parte a qualidade da obra, quando
efetuada em desacordo com o memorial descritivo e documentos em anexo.

7.3. A orientação e fiscalização da obra será realizada por um fiscal nomeado
pelo Município Contratante. .A esse fiscal compete fiscalizar e orientar a

execução das mesmas.

7.4. Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na prestação do
serviço ou aplicação do material previstos nos anexos do edital, em caso de
vícios, defeitos ou incorreções na obra, o contratado disporá de um prazo de 3
(três) dias úteis para proceder as correçÕes ou substituições que se fizerem
necessárias, conforme dispÕe o art. 69 da Lei Federal no 8.666/93.

7.5. O ptazo paru a conclusão da obra será de 60 (sessenta) dias, a partir da
assinatura do contrato, conforme cronograma em anexo ao edital, podendo ser
prorrogado, se necessário, de comum acordo entre as partes.

7.6. O Município contratante poderá reter o INSS na fonte, caso a cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, se enquadre nas
disposiçoes da legislação aplicável.

8. DO JULGAMENTO:

8.1. Para efelto de julgamento da melhor proposta, será observado o critério de
MENOR PREÇO GLOBAL.

8.2. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO
GLOBAL.

8.3. Em caso de empate entre duas ou mais empresas, será feito sorteio, em
ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, na forma do art.
45, § 2", da Lei Federal no 8.666/93.
8.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou quando todas as
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o

Wazo de I (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de
outras propostas.

I
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Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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8.5. Esta licitação será processada e julgada com observância dos art. 43 e
seguintes da Lei Federal no 8.666/93.

9. DO CONTRATO:

9.1. Esgotados todos os prazos recursais, a administração convocará o
vencedor para assinar o contrato, no ptazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 81

da Lei Federal no 8.666/93.

9.2. O ptazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma única vez,
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o
transcurso do prazo do item 9.1.

9.3. Se o 1o colocado não assinar o contrato, a administração notificará a

empresa para que apresente as justificativas da desistência, julgando-as
aceitas ou não para fins de aplicação das devidas sançôes. Apos, será
convocada a empresa proponente que obteve a 2" colocação, em igual prazo e
nas mesmas condiçÕes propostas pelo primeiro classificado.

9.4. As penas apontadas no item anterior são as previstas no art. 81 c/c arts.
86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93.

10. DOS RECURSOS:

10.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas
previstas no art. 109 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.

11. DAS SANÇÕES E DO TNADTMPLEMENTO:

11.1. Em caso de INADIúPLEMENTO do contrato, representado pelo
descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

11.1.1. Multa equivalente a 10o/o sobre o valor da nota de empenho

11.1.2. Advertência

11.1.3. Suspensão temporária de participar em licitaçâo e impedimento de
contratar com a Administração, por ptazo não superior a dois anos.

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, na forma do art. 87, lV da Lei Federal 8.666/93.
11.2. No caso de atraso na conclusão das etapas da obra, em descumprimento
ao item 7.5, sem um pedido de prorrogação devidamente justificado, será
aplicada multa no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor
descrito na nota de empenho por dia de atraso.

§-l'D

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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11.3. Em caso de recusa no cumprimentc.r do objeto do contrato (mão-de-obra e
material), será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

12. DAS DtSPOStÇÕeS rrURIS:

12.1. Os interessados deverão fazer um cadastro na Prefeitura Municipal de
Anaurilândia/MS, contendo os documentos solicitados pelo setor competente,
que deverão ser entregues no Setor de Cadastro de Fornecedores até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, cadastro este que
não dispensa o envelope 01 (DOCUMENTAÇAO).

12.2. Os interessados que já tem cadastro nesta Prefeitura, devem atualizar o
mesmo, no prazo do item anterior.

12.3. Os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados em
via original ou copia autenticada em cartório, ou por funcionário do Município
ou publicação em órgão de imprensa oficial.

12.4. Quando da abertura dos envelopes, somente poderão representar as
empresas participantes, os proprietários, sócios responsáveis ou procuradores
legais.

12.5. Fica reservado ao Prefeito Municipal de Anaurilândia/MS, o direito de
anular parcial ou totalmente a presente licitação, em caso de ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

12.6. Fica reservado ao Prefeito Municipal de Anaurilândia/MS, o direito de
revogar, parcial ou totalmente a presente licitação, a juízo da administração,
caso seja considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.

12.7. A anulação do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no art. 59, parágrafo único da Lei
Federal no 8.666/93.

12.8. A nulidade da licitação induz a nulidade do contrato, ressalvada a
hipotese do art. 59, parágrafo único da Lei Federal no 8.666/93.

12.9. Fica reservado ao Município de Anaurilândia/MS a discricionariedade em
contratar ou não o objeto licitado. Entretanto, caso tenha interesse em contratar
objeto idêntico ao licitado nesta Tomada de Preços, deverá respeitar a
proposta dos participantes, não podendo proceder a nova licitação durante o
ptazo de validade ou a contratação direta sem a desistência do proponente.

M
0\,h

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Gntro
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12.10. Maiores informaçÕes sobre o presente edital, bem copia do mesmo,
podem ser obtidos na Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS, junto ao setor
de Licitaçôes, em dia e horário de expediente.

12.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Anaurilândia/MS para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste edital ou do contrato que venha a ser firmado
em decorrência desta licitação, renunciando-se qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

12.12. Este edital de Tomada de Preços foi analisado e revisado pela
Assessoria Jurídica, e está de acordo com a legislação, ressalvado quanto ao
objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica.

12.13. Fazem parte do presente edital os seguintes documentos:

ANEXO l- Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma,

ANEXO ll - Declaração de idoneidade;

ANEXO lll - Declaração de conhecimento e aceitabilidade do edital;

ANEXO lV - Declaração que não emprega Menor;

ANEXO V - Minuta do Contrato;

ANEXO Vl - Declaração de enquadramento de ME e EPP.

Anaurilândia - MS, 29 dz setembro de 2017

Daiani de Nascimento Guedes
oAB MS - 21.187

,,l
t\ I ^ I

rffi5L'/rutcu;
Laís Rodrigues Venâncio

Presidente CPL
Dec. 1.24512017

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP: 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1 110
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ANEXO I

Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro
CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
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Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS.

PROJETO

Gavetário Funerário Vertical Para 40 Lóculos

Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS

Rua: Floriano Peixoto, N" 1000
LOCAL

Projetisto/Glo uco Ricci Lopes

PROPRIETÁRIO

ESCALA

1/50
FOLHA

1-12

CEP:

79770-000
BAIRRO

Centro

RRT:

61 88094
CIDADE

Anaurilândia - MS

CNPJ:

03.575.72710001-95

DATA

Setembro de 2017

IÁnrn
Construção .21,48 m2

#SITUAÇ O tz ESc^Á

DO PROJETO RESP. ÍÉCNICO

Nogueira de Lima
Urbanista: CAU BR - A97459-5

E

MUNICIPIO DE

OBRAS

Arquiteto

PREFEITO

Edson

APROVAÇÃO

§Íívo

0elcso Civile koictos

'rrcÍettuta Muit.
PROJETO

d0 ltmauriiâsitila

Pnoc. no t qt?
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V
Concreto de Alta Resistência

_22* B0 í 80 á

Cabeceira
85x55x4 cm
80d804

FACHADA
FUNDOS

888

804 804S0 í0

Tubo PVC 40 mm

Lateral Concreto
228x55x4 cm
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Tubo de PVC 40 mm Filtro
Cobrimento encamento
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Tubo PVC 40 mm

..1
'-! ri

,:i
'- i'|.í

.i'.}

:ii
-'..1
..ii

(

7
CORTE LONGITUDINAL
ESCALA 1 :50

I

a

dc llhúía

+++ +++++++++ +++ +

"'?ffi,q1;xg;95"
rmc.no-_gJ__ lgo,/ vJ tt es tkF

Dcluo Ctuil a A9ra5!)-5

Lateral Concreto
228x55x4 cm

Alvenaria de tijolos
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cm tode e bord.

Tampa Concreto Pré-moldado
82x56x4 cm
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Cabeceira
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Concreto de Alta Resistência
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Tampa Concreto Pré-moldado
82x56x4 cm

Lacre
785x51x3 cm

Lastro de Concreto Leve
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Concreto de Alta Resistência

Cabeceira
B5x55x4 cm

Capa
84x595x8 cm

Concreto de Alta Resistência
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Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento
Lêi lf í2.378, Oe 3't do dszembÍo de 2Oí0:
Art 12. itRRi'seà irht ado peb p.ofis.*,tal ou pola psoa ju.idica r6spoÍrsá/el, tbr_inbírládio de sou Fúrssi,lal tlat lilado lêgakn€nte

.to CeU. ú 48. ilão será €íât ado RRÍ sern o previr ocoflimeob da Tara de RRT p€la possoa fisica do píofissiqtal ou pela p€6soa

iuÍidhe resooÍrúvol. Al. 50. A fálta do RRT suir*tárá o gofissàonal or.r a empreea responsát ol, 66m prEíuízo da rBpoíEâbilLâção po§soal

;;ü rioiã Àü.;-; da oorü*t ieã.0. a. p".áiseção áo tãbaÍrq a6 a roduhizaçâó da !it/açáo, à ítrlta de «x)% (tsz3írto6-poí cento]
!óúe d *ào. o, f"ra de RÉÍ Írão pry coàgida, ri peítir da aJhraçâo, corn- base ú vaÍiaçáo dã.TaE RoíeÍEndâl do Sisiüm Espêcàl de

ú;üÇão; d" crJádú - seuõ, ácnlnutaoa-meâsaimonto, atá o ú[Íno dia do ínás anroÍix e da derctuÉo dc ÍscuÍso§, ací€sciro este

màntaoiÀ ae tX (un pq cento) no mês do ofutiyaÇáo d,o pag€Ínenb. 'O doormeí o definitivo (RRT) s€ln a_nêc€§sidade de apr€sentação

oo oor"pú.mà o! gjg.Ín€Írb;@erá sor offi íírc a ireírüficaçáo do pogaÍnfito pela cottP€ílsaÉo b€ÍEáÍb-

tonselho de Arouitetura
e UÍbanismo do'0Íasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

í, RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA

Registro Nacional: A97459-5 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA MS

cNP J: 03.57 5.7 2710001 -95

contrato: 32 Valor Contrato/Honorários: R$0,00

Tipo de contratantê: Pessoa iuridica de direito público

cetebrâdo em: o4togl2o17 Data de lnício: 04to912017 Previsâo de término: 2910912017

3*33,,ã38""i,3$3e""0,',".':',à.:Xà'"i3[i]á'l'fg*"à',3fl3si#)Âft+: §Il"Jlflê?""13:"?rgrriH:'sff.Há?:,'"e
5.296. de 2 de irezembro dê m04.

3. DADOS OA OBRA/SERVIçO

RUA DUQUE DE CAXIAS

Complemento: CEMITERIO MUNICIPAL

UF: MS CEP: 79770000 Cidade: ANAURIúNDIA
coodenadasceográÍicas: Latitude: 0

4. ATIVIDAOE TÉCNICA

N': S/N

Baino: CENTRO

RRT SITPLES
No 00000t818809[

INICIAL
INDIVIDUAL

mflfililtlnilflflltfilmil]

Atiyidade: 1.1 .2 - Projeto arquitetÔnico

Quantidade: 21,48

Após a cordusáo das ath/idadGs tócnicas o pIofissbnal devêrá Eoc€dêr a baiE de§rs RRT

Unidadê: m2

5. DESCRTçÃO

PROJETO DE GAVETÁRIO FUNERARIO VERTICAL, PARA 40 LÓCULOS

5. VALOR
Total Pago: R$ 0,00

Atencáo: Est€ ltom 6 s€É píB€Ítch&Jo 8úomati€montô p€lc SICCÀU âÉs a idontificaçáo do pagaÍn€nto.pêI8 comp€nsâção

ffil§;a'. -p;É';riõõâiáó-,íeãtãà;À"óto ãiiôaÀérlã á aprcsenlaçáo do Í€spectivo compóvants de pasamonto

A aut€nticiladê deste RRT pode ser vêrificada em: htts:/,/siccau.cáubr.gov.bi/app/viêJv/sight/êxtemoãorm=SoNicos
com a châve: dzy4c1 tmpresso €m: 14/Í]ft12017 às 17:05:46 por: , ip: 187.53.154.186

Longitude: 0

www.câubÍ.gov.br Páglm lÍ2



0 tunselho de AÍouitetuÍa
e UÍbanismo do'Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS

RRT SIÍÚPLES
N" 000u)06í88094

INICIAL
INDIVIDUAL

tffi[ililfltilililtil[[!ffi]1

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Mês

PREFEITURA MUNIC
CNPJ: 03

RILANDIA MS NOGUEIRA DE LIMA
-95 CPF: 164.976.941-53

1

A sutenticidadê dê§6 RRT podo sor verifcada €nr: htb://siccau.caub(.gpv.br/app,/vie|,/sirht/oxt .no?foím=S9rvicos
com a chave: dzy4c1 lmpr€sso em: 14109/20í 7 às 17:05:46 poÍ: , ip: 187.53.1 186

dede

Dia

Páqtn,a 2.t2



Conselho de Arquitetura e Urbanigmo
ld rc üL3r!, dç 3l dr darrmbro dt 2010

# g*twooBnreu
Recibo do Pagador

001 -9 00 1 9o.OOO09 02854.674005 07640.39 4172 5 73060000008975
I

Nome do Pagador/CPF/CNPJlEndereço
JEovAN NocuErRA DE LIMA / ,r64.976.94,r-53 / RUA FLoRTANo pErxoro, 1000, pREFETTURA MUNIC|PAL oE ANAURI, cENTRo, Anaurilândia' MS,

CEP:79770-000

Sacadôr/Avallsta
Nosso Número

28546740007640394-7

NÍ. Documênto

7640394

Nome do Beneíiclário/CPF/CNPJ/Éndêr€ço

CAU/MS / 14.807.913/0001-29 / Rua Espirito santo 205 Jardim dos Estados campo Grande MS 79020080

t l I I
Date de Vcnclmênto

o&t10t2017

Valoí do Oocumênto

89,75

(=) Valor cobÍado

89,75

AutêntlcaÇão Mecânlca

CAU-MS-ÍAXA-RRT' Exeíclcio 2017 - R$ 89,75

JEOVAN NOGUEIRÂ OE LIMA - CÀU no 497459-5

RRÍ N'6188094 . REFERENTE A 1 (UMA) AÍIVIOADE(S)

# glt{coooEnâ§ll
00í -9 00190.00009 02854.67 4005 07640.39 4172 5 73060000008975

Local de Pagamcnto

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Nome do BeneÍlclárlo/cPF/cNPJ
CAU/MS/ 14.807.913/OOO1-29/RuaEspiritosanto2osJardimdosEstados campoGrandsMS79020080

I
I
I Dâta do Documcnto I NÍ. Documento

| ',o,or,ro., I zoaoegr

luso 

do Banco 
l"il"*

lnfomaçõe3 de Respon3abllldadê do Beneflclárlo

CAU-MS-TAXÂ-RRÍ ' Exeíclcio 2017 ' R5 89,75

JEoVAN NOGUEIRA DE LIMA ' CAU no 497459-5

ã-ni'N; sresosa - nereRENÍE À I (uMA) AÍlvloAoE(s)

IDatâ 

dc vmclmmto

Io:*"""-": 
ro Bcneícrálo

lNoúo-NúmGÍo

I(=) 

valor do Dmumênto

I 

(-) I»sontorAbetlmmto

I 
(+l Juro./t ultâ

l(=l 

varoÍ cobBdo

08110120'17

421',|-0 11278843-0

28546740007640394-7

89,75

89,75

E3péel. OoC

DM
E!Écle

R$

I
I

I
I

Acelte Dala do PÍoce3sâmento

2810912017
xVâlor

I
I

Quantldadê
N

ATENCÃO: NÀO EXCLUIR O RRT DURANÍE O PERiOOO DE PROCESSAITTEI'ITO OO PAGAIíENTO (DE 2 A 4 DIAS)'

iÀãiiic;áÉÀ;ô-sõ vlirCiüenro. 
- -riôii-áLrzAR o ÉÀeÀúerro pon rUNSFÉRÊNcrA BANcARTA

:ü"ri'rii,'áã',j':,tJfÜtJ'L,i,tTiu..r76.e,rí-s3 / RUA FLoRTANo pErxoro, í000, pREFETTuRA MUNTcTPAL oE ANAURI, cENrRo, Anaurilândia' MS'

CEP:79770-000-clÀüÃbziísã códreo de Barxa

saçador/Avallsta 
Autentlceção Mecânlcâ ' Flcha de compensa§ao

I
I

I or',',-0,'t278s43-o
Agênciâ/códlgo do BeneÍlciário

ATENçAO: HÃO excuurn o RRT OURANTE O peRiooo DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 OIAS)'

NÃo RECÉ8ER ÀPÓS O VENCIMENTO. NÁO REALIZÀR O PAGAMENÍO POR TRÂNSFERÊNCIA EANCÁRIÀ,
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433D291113ô65955012
2910912017 11:19:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29 / 09 /2Or7
392803928

L1: 19 r 10
0001

BÀNCO DO BRÀSII]

COMPROVÀNTE DE PÀGÀI{ENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MI,NTC DE ÀNÀURIIJÀNDI
ÀCENCTÀ: 3928-4 CONTÀ: 2.'r70-7

BÀNCO DO BRÀSIL

0019000009028s457400507640394172s7305000000897s
NR. DOCIni{ENTO 92.907
NoSSO NIIIERO 24546740001640394
coNvENro 02854674
CONSEÍ,IIO DB ÀRQUÍTETURÀ E URBÀ

Àc/coD. BENEFTCÍÀRrO 42LL/OL27A843
DÀAÀ DB VTNCrMENTO 09/10/2017
DÀTÀ DO PÀGÀMENTO 29/09/20L7
VÀLOR DO DOCUIi{ENTO A9 ,7 5
vÀtoR coBRÀDo 49,75

NR. ÀUTENTICÀCÀO À.c39. 195. 54F. 9FD. 5C7

Central de Àtendlnênt.o BB

{004 0001 caplEala e regloee neEropolltanaa
0800 729 0001 Denala localldades
con8ullaa, Informacoea ê aervlcoa Eransaclonala

sÀc
oaoo 't29 0722
Infornacoea, reclamacoea e cancêlanentso de
produtsos e Servlcoa.

ouvldoria
0800 729 5678
RêclaEacoêB nao Eoluclonadag noa canala
hablEualsr agencla, SÀC e denâls canala de
aEendlmento.

ÀtêndlDênto a Deflclentes Àuditlvos ou dê Fala
0800 729 0088
Ínformacoea, reclamacoeS, cancelanento de
cartsêo, outros produtog e servlcoa de ouvidorla
Assinada por J8512896 LUIZ A P FONTANETI

J8512895 EOSON STEFANO TAKAZONO

Transação efetuada com sucesso.

2910912017 11:18:04
2910912017 11:19:11

Transação efetuada com sucesso por: J8512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
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MEMORIAL DESCRITIVO

GAVETARIO FUN ERARIO VERTICAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA.MS

Rua: Floriano Peixoto - no 1000 - Centro

Fone: {6713445-1110



I í I

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Secretária lVlunicipal de Obras Defesa Civil e Projetos
Arquiteto Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97459-5

Item qtd Unidade Especificação

1 44 PÇ PÉÇ^ DE CONCRETO 2,28 x 0,55 x 0,04 (LÂTERAL)

2 40 PÇ PEÇA DE CONCRETO 0,85 x 0,55 x 0,04 (CABECEIRA)

3 80 PÇ PEÇA DE CONCRETO 0,825 x 0,565 x 0,04 TAMPA 3)

4 80 PÇ PEÇA DE CONCRETO 0,825 x 0,565 x 0,04 (TAMPA 4)

5 40 PÇ PEÇA Dr CONCREÍO 0,785 x 0,51 x 0,03 ( LACRE)

6 40 PÇ ptÇA DE CONCRETO 0,84 x 0,065 x 0,03 (DlVlSÓRlA)

7 40 PÇ PEÇA DE CONCREIO 0,84 x 0,595 x 0,08 (CAPA)

il 44 lrÇ PEçA D[ CONCRITO 0,48 x 0,10 x 0,03 (rlP0l0 DA CAPA)

I () PÇ pÊÇA DE CONCREIO 1,045 x 0,J15 x 0,03 (MARQUISEi

l0 16 PÇ PEÇA DE CONCRETO 0,59 x 0,245 x 0,18 (COLUNÂ)

11 1 Pç TILTRO CARVÃO ÂTIVADO

L2 111 PÇ CANO PVC ESGOTO 4OMM 6 CM

l3 2 Pç CANO PVC TSGOTO 4OMM. 19 CIV

1,4 4) PÇ CANO PVC ESGOTO 4OMM 35 CM

.15 68 PÇ CANO PVC ESGOTO 4OMM . 59,5 CM

.t t) 39 PÇ 4OMM

t7 40 PÇ CAP DIAM AOMM
1U 84 pÇ JO§Lr"ro 40MM
19 61 PÇ I-IJVA 4OMM

?-o 13 PÇ H^SrE (í:IRRAMINT^S Dr MoNT^G[M )

2t 01 UN FRETE

obs: A fundaçâo e a mão de obra de instaração será por conta da
Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

A MEDIDA INTERNA DE CADA LÓCULO SERÁ OE - (2,21M) X (0,80 M) X (0,53 M).

aeteituru .'riênfliF

I

c

PDoa,

,Jq

{|.{.

Detosa Ctvil

PREFEITURA

ORÇAIV]ENTO PARA GAVETARIO VERTICAL - 40 LOCULOS PADRAO



MEMORIAL DESCRITIVO DO GAVETÁRIO VERTICAL PRÉ.MOLDADO

O Presente Memorial tem por finalidade especificar todas as peças pré-moldadas que

compõe o gavetário vertical e também dissipar dúvidas que por ventura venham a surgir na

interpretação da função das peças.

A seguir será descrito de forma simplificada as peças que compõe o gavetário.

GAVETÁRIOS PARA CE MlTÉRIO

O processo construtivo de gavetários para cemlterio, utilizando peças pré-moldadas

em concreto, desenvolvidas especificamente para esse fim que se encaixam formando lóculos

sobrepostos acima do piso, de fácil e rápida montagem.
Todas as peças estão adequadas para receber o sistema de filtragem de gases

conforme exigências do CONAMA. Podem ser construídas em blocos de vários tamanhos e

com quantidades diversas de lóculos.

Os gavetários deverão ser montados em uma altura de quatro espaços, para não

dificultar na hora do sepultamento, mas nada impede que seja montado com altura de cinco

espaços ou menos.
Todas as peças são pré-moldadas de concreto, necessitando apenas fazer uma base

para iniciar a montagem das gavetas.

Composição dos gavetários

Lateral: As laterais do gavetário são produzidas com 88o em uma extremidade e 92" na

outra, de forma que, depois de aprumada na ponta, possibilita um caimento de 4 cm

no fundo das gavetas, onde o necrochorume ficará depositado sem que haja contato
com o solo e até cinco anos deverá sofrer o processo de cristalização (desde que se

respeite o tempo de inumação).

Fundo Frente

taterôl pÍe-moldôdô (p§. pronti)

lmd8e0 lhrrtrrtlvd
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a

a

Cabeceira: A cabeceira está pré-disposta a furação conforme a necessidade utilizando
simplesmente um martelo, para receber os canos que fazem parte do sistema de

filtragem que sugeriremos. Caso a filtragem seja feita de outra maneira, isso não

interfere em nada.

Pré-fu ração

(.b{ê;ír rÍê-mld.d. ' lr«, O'oílà}

capa: A capa foi desenvolvida para ser colocada no fundo de cada gaveta, os

semicírculos servem para passagem dos canos que irão ate o filtro, e dessa forma não
será necessário o uso de tijolos para desempenhar esse papel,

asrr.de lffsfiü'r,t
re.ç.rr ôrhJür
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a Apoio da capa: Auxilia na vedação no fundo da gaveta, entre uma capa e outra, mais
precisamente no vão que se forma entre a cabeceira, lateral e capa, como se fosse
uma costura na junção das três peças, como mostra a imagem a seguir:

Tampa 3 e Tampa 4: possui dois modelos de tampa, para que haja o encaixe entre
uma gaveta e outra, Na hora de monta-las deve-se obedecer a uma sequência em que
se utiliza em uma gaveta a tampa ns 3 e na do rado à tampa ns 4 e assim
sucessivamente. Esses semicírculos nas extremidades são o encaíxe das peças que
além de possibiritar uma "costura de argamassa,, a quar dificurta a diratação e a
ocorrência de trincos, também dão mais segurança na hora da montagem, pois dessa
forma a tampa sempre estará apoiada o suficiente para suportar o peso das peças ou
até mesmo de uma pessoa durante o processo de construção.

Tampa 3
Tampa 4

j4F.* &r*

Tampa 4 píc.moldada . {pccâ pronts}
lmageÍn ilustíativa
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a Lacre: Como o próprio nome diz o lacre serve exclusivamente para fechar a gaveta
depois do sepultamento. Após o lacre, coloca-se a tampa que dará o acabamento,
nesse caso sugerimos o granito. Enquanto a gaveta não e utilizada o lacre fica apenas
solto dentro da mesma.

a coluna: As colunas são utilizadas nos quatro cantos para dar suporte à estrutura. A
altura do gavetário é que vai determinar a quantídade de colunas a serem usadas, pois
cada uma é equivarente à artura de uma gaveta, ou seja, artura de quatro espaços
serão quatro colunas em cada canto. são abertas no meio, para que sejam colocados
vergalhôes de ferro e concreto (conforme foto abaixo), dando maior praticidade namontagem por se tratar de uma peça pequena e de fácir manuseio.
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a Divisória: Peça colocada na frente das tampas de concreto, que serve para facilitar a
fixação das tampas de acabamento do gavetário (granito), além disso, auxilia na hora
de fazer o contrapiso em cima das gavetas, pois desempenha o paper de régua. possui
marcação de pontos de nível (inclusive com encaixe para línha) e para futura
perfuração dos parafusos que prendem as tampas de acabamento.

Divisória pré-moldada - (pêça pronta)

lmagem iluslrativa

a

Hffi:"i:ljff: 
é colocada depois que o broco do gavetário está pronto. Essa

que a chuva ,,,".,,r11;::i:il:',jí:""''' tem 
'omo 

principat runção impedir
cessário lacrar uma gaveta.

M.'{oií. p,ê.mdúd. ípq, rro^rr)
iú{e"r iturt,.ltu
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a Haste de montagem: Ferramenta utilizada para facílitar a montagem do gavetário, aqual tem a função de segurar as laterais entre si sem que as mesmas estejam todas
coladas, caso seja feita a montagem sem a ferramenta será necessário no mínimo deduas pessoas para segurar as laterais, outras duas para colocar as cabeceiras e fazer avedação' Por essa razão as Iaterais têm quatro orifícios nas duas extremidades, paraque a ferramenta tenha onde se apoiar.

Página 7
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a Filtragem de gases: O sistema de filtragem de Gases compreende o uso de tubulação

de PVC soldável, que são direcionados do fundo de cada gaveta (peça de concreto pre-

furada), interligando-se aos outros lóculos, levando posteriormente para um filtro de

carvão ativado, material esse que têm capacidade de coletar e purificar os gases no

interior de seus poros, apresentando, portanto um excelente poder de desodorização

e purificação de gases, substâncias que são normalmente encontradas na

decomposição dos corpos. O necrochorume (líquido viscoso) fica depositado no fundo

da gaveta que possui uma inclinação de quatro centímetros, onde permanecerá até

que sofra o processo de cristalização.

Y
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Sequência de algumas fotos da montagem de um gavetário.

Antes de iniciar a montagem das gavetas, e necessário fazer a base de concreto, com 4 cm de

caimento para trás.
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ldentificação das PeÇas que compõe o

G avetá rio:
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Capa

Apoio da Capa

Tampas 3 e 4

Cabeceira

Latera I

Divisória

Lacre

Marquise
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUt

PREFEITURA MUNICIPAI DE ANAURIIÁNDIA

C. N. P.J. | 03.57 5.7 27 I @OL-95

Rua: Floriano Pelxoto - no 1(X)0 - Centro

telefone: (67):!445-1110

Secretária Municipal de Obras Defesa Civil e Projetos
Arquiteto: Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97 459-s

PLANILHA DE PRECO PARA O GAVETÁRIO VERTICAL - 40 LÓCULos PADRÃO

NSAVEL TECNICO

ra de Lima - CAU BR 97459-5

Arquiteto e Urbanista

4

Item Produto Unid. Quant
Valor

Maximo
Unitiário

Valor
Maximo

Total
23687 Cano PVC 40 mm - 19 cm Unid. 2,00 R$ 2,02 R$ 4,03

23688 Cano PVC 40 mm - 35 cm Unid. 42,00 R$ 2,33 R$ 97,86

23689 Cano PVC 40 mm - 59,5 cm Unid. 68,00 R$ 3,96 R§269,28

23686 Cano PVC 40 mm - 6 cm Unid. 111,00 R$ 0,2s R§28,12

23691 Cano PVC 40 mm Unid, 40,00 R$ 3,7e R$ 151,46

23685 Filtro de Carvão Ativado Unid. 1,00 R$ 7.089,44 R$ 7.089,44

23694 Haste (Ferramentas de Montagem) Unid. 13,00 R$ 265,51 R$ 3.451,59

23692 foelho 40 mm Unid. 84,00 R$ 2,89 R$ 243,04

23693 Luva 40 mm Unid. 61,00 R$ 2,23 R$ 136,03

23682 Peça de Concreto 0,48 x 0,10 x 0,03 (Apoio da Capa) Unid. 44,00 R$ 7,15 R$ 314,75

23684 Peça de Concreto 0,59 x 0,245 x 0,18 [ColunaJ Unid. 16,00 R$ 78,21 R$ 1.251,36

23679 Peça de Concreto 0,785 x 0,51 x 0,03 (Lacre) Unid. 40,00 R$ s4,72 R$ 2.188,66

23677 Peça de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 [Tampa 3) Unid. 80,00 R572,66 R$ 5.812,53

23678 Peça de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 4J Unid. 80,00 R$72,66 R$ 5.812,53

23680 Peça de Concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 (Divisoria) Unid. 40,00 R$ 7,15 R$ 286,13

2368L Peça de Concreto 0,84 x 0,595 x 0,08 [CapaJ Unid. 40,00 R$ 68,17 R$ 2.726,80

23676 Peça de Concreto 0,85 x 0,55 x 0,04 (Cabeceiral Unid. 40,00 R$ 71,s1 R$ 2.860,26

23683 Peça de Concreto 1,045 x 0,225 x 0,03 [Marquise) Unid. 9,00 R$ 49,14 R§ 442,26

23675 Peça de Concreto 2,28x0,55 x 0,04 (Lateral) Unid. 44,00 R$ 192,00 R$ 8.448,00

23690 TEE 40 mm Unid. 39,00 R$ s,7e R$ 225,81

Total Final R$ 41.839,94



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUt

PREFEITURA MUNICIPAI DE ANAURITANDIA

C.N. P.J. I 03.57 5.7 27 I Wl-95
Rua: Floriano Peixoto - nc 10q, - Centro

telefone: (67)3tt45-1110

Secretária Municipal de Obras Defesa Civil e Projetos
Arquiteto: Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97 459-5

PLANILHA DE PRECO PARA O GAVETÁRIO VERTICAL - 40 LÓCULOS PADRÃO

TECNICO

Jeovan rira de Lima - CAU BR 97459-5

Arquiteto e Urbanista

ey

Item Produto Unid. QuanL

Valor
Maximo
Unitiírio

Valor
Maximo

Total
23687 Cano PVC 40 mm - 19 cm Unid. 2,00

23688 Cano PVC 40 mm - 35 cm Unid. 42,00

23689 Cano PVC 40 mm - 59,5 cm Unid. 68,00

23686 Cano PVC 40 mm - 6 cm Unid. 111,00

23691 Cano PVC 40 mm Unid. 40,00

23685 Filtro de Carvão Ativado Unid. 1,00

23694 Haste (Ferramentas de Montagem) Unid. 13,00

23692 foelho 40 mm Unid. 84,00

23693 Luva 40 mm Unid. 61,00

23682 Peça de Concreto 0,48 x 0,10 x 0,03 (Apoio da Capa) Unid. 44,00

23684 Peça de Concreto 0,59 x0,245 x 0,18 (Coluna) Unid. 16,00

23679 Peça de Concreto 0,785 x 0,51 x 0,03 (Lacre) Unid. 40,00

23677 Peça de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 3) Unid. 80,00

23678 Peça de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 4J Unid. 80,00

23680 Peça de Concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 [Divisoria) Unid. 40,00

23687 Peça de Concreto 0,84 x 0,595 x 0,08 (CapaJ Unid. 40,00

23676 Peça de Concreto 0,85 x 0,55 x 0,04 (Cabeceira) Unid. 40,00

23683 Peça de Concreto 1,045 x 0,225 x 0,03 (Marquise) Unid, 9,00

23675 Peça de Concreto 2,28x0,55 x 0,04 flateral) Unid. 44,00

23690 TEE 40 mm Unid. 39,00

Total Final



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUt

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURIIÁNDIA

C.N. P.J.': 03.57 5.7 27 I W!-95
Rua: Floriano Peixoto - ne l(X)O - Centro

telefone: (57)3/145-1110

Secretária Municipal de Obras Defesa Civil e Projetos
Arquiteto: leovan Nogueira de Lima - CAU BR 497459-5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO GAVETÁRIO VERTICAL - 40 LÓCULOS PADRÃO

"Ar

SAVEL

Jeovan eira de Lima - CAU BR 97459-5

Arquiteto e Urbanista

Item Produto o/o Valor Maximo
Total

30 Dias 60 Dias

o/o Total 60 Dias

1 Cano PVC 40 mm - 19 cm 100,00 R$ 4,03 50,00 R$ 2,02 50,00 R$ 2,02

2 Cano PVC 40 mm - 35 cm 100,00 R$ 97,86 50,00 R$ 48,93 50,00 R$ 48,93

3 Cano PVC 40 mm - 59,5 cm 100,00 Rs269,28 50,00 R$ 134,64 50,00 R$ 134,64

4 Cano PVC 40 mm - 6 cm 100,00 R$ 28,12 50,00 R$ 14,06 50,00 R$ 14,06

5 Cano PVC 40 mm 100,00 R$ 151,46 50,00 R$ 75,73 50,00 R$ 75,73

6 Filtro de Carvão Ativado 100,00 R$ 7.089,44 50,00 R$3.544,72 50,00 R$3.544,72

7 Haste (Ferramentas de Montagem) 100,00 R$ 3.451,59 50,00 R$ L.725,79 50,00 R$ L.725,79

B Joelho 40 mm 100,00 R$ 243,04 50,00 R$ 121,52 50,00 R$ 121,52

9 Luva 40 mm 100,00 R$ 136,03 50,00 R$ 68,02 50,00 R$ 68,02

10 Peça de Concreto 0,48 x 0,10 x 0,03 (Apoio da Capa) 100,00 R$ 314,75 50,00 R$ 157,37 50,00 R$ 157,37

11 Peça de Concreto 0,59 x 0,245 x 0,18 (Coluna) 100,00 R$ 1,251,36 50,00 R$ 625,68 50,00 R$ 625,68

L2 Peça de Concreto 0,785 x 0,51 x 0,03 (Lacre) 100,00 R$ 2.188,66 50,00 R$ 1,094,33 50,00 R$ 1.094,33

13 Peça de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 3) 100,00 R$ s.812,53 50,00 R$2.906,26 50,00 Rs2.906,26

t4 Peça de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 4) 100,00 R$ 5.812,53 50,00 R§2.906,26 50,00 R$2.906,26

15 Peça de Concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 (Divisoria) 100,00 R$ 286,13 50,00 R$ 143,07 50,00 R$ 143,07

16 Peça de Concreto 0,84 x 0,595 x 0,08 fCapa) 100,00 Rs2.726,8O 50,00 R$ 1.363,40 50,00 R$ 1.363,40

t7 Peça de Concreto 0,85 x 0,55 x 0,04 (Cabeceira) 100,00 Rs 2.860,26 50,00 R$ 1.430,13 50,00 R$ 1.430,13

1B Peça de Concreto 1,045 x0,?25 x 0,03 (Marquise) 100,00 R{442,26 50,00 R$ 221,13 50,00 R$ 221,13

1,9 Peça de Concreto 2,28x0,55 x 0,04 (Lateral) 100,00 R$ 8.448,00 50,00 R$4.224,00 50,00 R$ 4.224,00

20 TEE 40 mm 100,00 R$ 225,81 50,00 R$ 112,91 50,00 R$ 112,91

Total 100,00 R$ 41.83e,94 50,00 R$ 20.919,97 50,00 R$ 20.919,97

Total Acumulado 100,00 R$ 41.839,94



PNEFEITURA
À!{AUHtÂtDlAW$

GOVERNo DE TRANSFoRMAÇÃo

ANEXO II

DEcLARAçÃo oe tDoNEtDADE

Empresa
inscrita no CNPJ no através de seu
Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que
comunicará, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação
na conformidade do artigo 32, § 20, da Lei Federal no 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Local e Data, _/ I 2017

Carimbo e Assinatura do Responsável

&j"
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110

u



PREFEITURA
ANAURILAItIDIAw

covERNo oE TRANSFoRMAçÃo

ANEXO ill

DEcLARAçÃo oe coNHEcrMENTo E AcEITABTLIDADE Do EDTTAL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 01/2017

inscrito no

C.P.F.(M.F)sobono na qualidade de representante legal

inscrita no C.N.P.J.(M F.) sob o noda empresa

declara para os devidos fins e que produza os efeitos

legais que conhece o teor completo do edital da Tomada de Preços em

epígrafe e que submete a todas as condiçÕes nele contidos, para todos os

efeitos legais.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

em de de 2017

Carimbo e Assinatura do Responsável

tol^

,ffi

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia44S Fone: (67) 3445-1110



GOVERNO DÊ TRANSFORMAçÃO

ANEXO IV

DEcLARAÇÃo DE cuMpRtMENTo A LEt 9.8s4, DE 27.10.99

l*azáo s"'::1 ,.r.Íi" no .*5:''t'n1,")

; §;; .::'$i'#:lô'"oj"uTii,:'ix":J::íf,:' ;:
e do CPF n.o ........... DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n.o 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

em de de 2017

Garimbo e Assinatura do Responsável

q
+s'"

W#lrralhuôron

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110



PR Ef E ITU RA
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GOVERNO DE TRANSFORMAçÃO

ANEXO V

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. ... ..12017

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ANAURILÂNDIA/MS E A EMPRESA

I - Pelo presentg instrumento de contrato, as partes entre si ajustadas, de um
lado O MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ no 03.575.72710001-95, com sede na Rua Floriano Peixoto, no

1000, na cidade de Anaurilândia/MS, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. EDSON STEFANO TAKAZONO, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
estabelecida na

,em - _, inscrita no CNPJ sob
no , por seu representante legal Sr

portador do CPF no

e RG no _, de ora em diante
denominada simplesmente CONTRATADA.

ll - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato administrativo tem
fundamento legal na Lei Federal no 8.666/93 e Legislação Complementar, de
conformidade com a Tomada de Preços no 0112017 - Processo Administrativo
no 07612017 de que passa afazer parte integrante deste.

lll - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO'OBJETO:

1.1. O objeto do presente contrato administrativo é a contratação de empresa
especializada para construção de gaveteiros verticais em peças pré-moldadas,
para 40 (quarenta) lóculos - tamanho padrão, no cemitério municipal, conforme
projeto básico e memorial descritivo.

§ 1o A execução da obra, acima descrita, obedecerá rigorosamente ao projeto
básico e ao memorial descritivo, tudo anexo ao processo licitatorio - Tomada
de Preços no 0112017.

§ 2'A execução do presente contrato é sob a forma de empreitada por preço
global.

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

2.1. A contratada obriga-se a concluir a obra no ptazo de
dias, a partir da assinatura do contrato, conforme

cronograma em anexo ao edital, podendo ser prorrogado, se necessário, de
comum acordo entre as partes.

no Bairro

sfi
,

'}-,.,

Rua Marechal Florianç Peixoto, 1000 - Centro

CEP:79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110

W#



GOVÊRtIIO DE TRÂNSFORMAçÃO

2.2. O presente instrumento contratual terá sua vigência de 120 (cento e vinte)
dias a partir da assinatura.

2.3. A CONTRATADA não poderá sub-empreitar ou transferir a terceiros as
obrigações contraídas por consequência deste contrato administrativo, sem
anuência do CONTRATANT,E, sob pena de rescisão contratual e/ou de
aplicação de sançÕes previstas na Lei Federal no 8.666/93.

cLÁusuLA TERGETRA - DA FlscALtzAÇÃo:

3.1. A obra será fiscalizada pelo engenheiro responsável do município de
Anaurilândia, o qual poderá determinar a regularização das faltas e defeitos
verificados durante a execução.

Parágrafo único. A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto, aceito
pelo CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-la na
execução do contrato, na forma do art. 68 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. A CONTRATADA fará jus ao valor total de R$
( .............), cujo pagamento será efetuado em duas parcelas sendo
uma na entrega dos produtos e a outra após o término da obra.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DoTAçÕES oRÇAMENTARIAS:

5.1. As despesas decorrentês da execução deste contrato administrativo
correrão à conta da dotação orçamentária:

009.0007.1 009 - 44.90.51.00.00.00

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA:

6.1. A obra, objeto do presente contrato administrativo, possui a garantia de 05
(cinco) anos, conforme dispÕe o art.618 do Código Civil Brasileiro, quanto a
sua solidez e segurança, vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a
CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

cLÁUSULA SÉTMA - Do ATRASo:

7.1. Esgotado o ptazo de conclusão da obra sem um pedido de prorrogação
justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA incidirá em multa
de 0,5 o/o ao dia, calculado sobre o valor que ainda lhe resta ser pago.

7.2. Em caso de recusa no cumprimento do objeto do contrato, será aplicada
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor CONTRATADO.

q
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro

CEP: 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110
eb
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clÁusula otrAVA
pRevroÊttclARtos:

covÉRNo DE TRANsFonmnçÃo

DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

8.1. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas e
encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos seus empregados, que
atuem sob sua dependência e subordinação, conforme arl.71, da Lei Federal
no 8.666/93.

Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a cumprir e fazer cumprir todas
as normas regulamentares sobre medicina de segurança do trabalho,
obrigando seus empregados ao uso de equipamentos apropriados de proteção
a acidentes.

CLÁUSULA NONA - Do INADIMPLEMENTo E SANÇÕES:

9.1. Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente contrato pela
CONTRATADA, demonstrado pelo descumprimento do objeto, memorial
descritivo, da planilha de mão-de-obra ou do cronograma em anexo ao
processo licitatorio, lhe será(o) aplicada(s), sem prejuízo da aplicação das
demais sançÕes previstas no art. 87, da Lei Federal no 8.666/93, do
ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade criminal, a
multa no montante de 1 0o/o (dez por cento) sobre o valor contratado.

9.2. O não cumprimento de quaisquer uma das cláusulas estabelecidas neste
contrato importará na sua rescisão, conforme estabelece os artigos 77,78 e79,
da Lei Federal no 8.666/93, com a respectiva aplicação das sançÕes
administrativas previstas na Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Multa equivalente a 10o/o (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho;
b) Advertência;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por ptazo não superior a 2 anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na forma do art. 87, lV da Lei Federal no 8.666/93.

Parágrafo único. Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na
prestação do serviço ou aplicação do material previstos nos anexos do objeto,
em caso de vícios, defeitos ou incorreçÕes na obra, a CONTRATADA disporá
de um Vazo de 3 (três) dias úteis para proceder as correçÕes ou substituiçoes
que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei Federal no

8.666/93.

9.3. Fazem parte integrante desse contrato administrativo, independente de
reprodução, a proposta aprpsentada pela CONTRATADA, bem como o
processo licitatorio modalidade Tomada de Preços no 0112017 e seus anexos.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAS DrsposrÇoes cenRts:

E
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10.1. As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente
contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas,
todas as condiçÕes exigidas no processo licitatorio.

10.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes
contratuals, os acréscimos de supressôes que se fizerem necessárias até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
administrativo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DO FORO:

11. Fica eleito o Foro da Comarca de Anaurilândia/MS, para dirimir questÕes
oriundas deste contrato administrativo.

E por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente instrumento em
03 (três) via de igual teor, os representantes das partes, na presença de 02
(duas) testemunhas.

Anaurilândia/MS, de de 2017

Edson Stefano Takazono
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1) xxxxxxxxxxxxxx
CPF no

2) xxxxxxxxxxxxxx
CPF no

CONTRATADA
REPRESENTANTE

q
I
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ANEXO VI

Tomada de Preços n" 0112017.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MTCROEMPRESA (ME) OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa

sob o n.

rua/avenida

_, inscrita no CNPJ

no

na cidade de (-), por

intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a)

portador (a) da Cédula de ldentidade RG no

SSP/_ e inscrito no CPF sob o no

DECLARA que se enquadra na

condição de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(EPP), constituídas na forma de Lei Complementar no 12312006. Declara ainda

que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos inciso do § 4o do

Artigo 3o da Lei Complementar no 12312006.

(-) de de 2017

com sede na

Bairro

Empresa

CNPJ

Contador

CRC/UF

q
(
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