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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 013.926208/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2018 

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS–ME, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE–EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS–COOP   (Base Legal: art. 48, I, LC n.º 

123/2006 c/c o art. 34 da Lei n.º 11.488/2007) 

 
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, Autarquia Federal 

criada pela Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito público, por 

meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 010, de 30 de janeiro de 2018, da Presidente do Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina, torna público aos interessados que realizará Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de pessoa jurídica especializada para 

EXECUÇÃO DE OBRA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL que abrigará a subseção de Blumenau/SC,  

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos.  

 

 
SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNCIO 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 30 DE AGOSTO DE 2018 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL 

 
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante às condições estatuídas neste Edital, e 

será regido pelos seguintes dispositivos: Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 11.488/2007, Decreto Federal n.° 5.450, de 31 de maio de 2005, 

Decreto nº 2.271, de julho de 1977, Decreto n.º 8.538/2015, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 5, 

de 26 de maio de 2010, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, além das demais 

legislações pertinentes ao objeto. 

 

O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, ou ainda, junto à sede do Coren/SC, localizada na Av. Mauro 

Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 

88.020-300. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1. OBJETO  

1.1 As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no Termo de 

Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital independentemente de transcrição.  

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrita no 

Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações 

constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 

1.2 O projeto arquitetônico, bem como o memorial descritivo e caderno de encargos, estão 

disponíveis no site do Coren/SC www.corensc.gov.br. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

2.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar n.º 123/2006, no artigo 6º do 

Decreto n.º 8.538/2015 e no artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007, somente poderão participar deste 

certame as Licitantes microempresas e empresas de pequeno porte e as sociedades 

cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite definido 

no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, uma vez que o valor estimado 

para a aquisição pretendida é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item. 

2.1.1 A empresa deverá providenciar o registro de sua condição de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (porte da 

empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo 

próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e 

da Lei n.º 11.488/2007. 

2.2 Considerando o disposto no item 2.1 acima, poderão participar desta Licitação os interessados 

que atendam a todas as exigências e condições constantes deste Edital e que: 

2.2.1 Estejam previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e perante o Sistema Eletrônico Comprasnet provido pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema 

Eletrônico Comprasnet; 

2.2.1.1 Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 

à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 

2.2.1.2 O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Coren/SC 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.2.2 Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo 

com as condições contidas neste Edital, bem como que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório;  

2.2.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a 

declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na 

fase de habilitação, o disposto no item 11.5 deste Edital. 

2.2.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará 

a Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do 

Decreto n.º 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.2.2.1. 

2.2.3 Manifestarem, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 

empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos quatorze anos (art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988). 

2.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva da Licitante, não sendo o Coren/SC, em nenhum caso, responsável 

pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome da Licitante no 

Sistema Eletrônico. A Licitante deverá dispor, por seus próprios meios, dos recursos materiais e 

tecnológicos necessários ao acesso e operação do Sistema Eletrônico. 

2.3.1 O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina não se responsabilizará por 

eventual desconexão no Sistema Eletrônico.  

2.4 Fica VEDADA a participação na presente Licitação:  

2.4.1 De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Coren/SC, em 

observância ao disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93; 

2.4.2 De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 

Coren/SC, durante o prazo da sanção aplicada (inciso III do artigo 87 da Lei n.º 

8.666/93); 

2.4.3 De empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação (inciso IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93); 

2.4.4 De empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 

aplicada (art.7º da Lei n.º 10.520/2002); 

2.4.5 De sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

2.4.6 De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 

2.4.7 De empresa concordatária ou que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, 

recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, sob concurso de credores, 

fusão, cisão ou incorporação; 
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2.4.8 De sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesses econômicos em comum; 

2.4.9 De empresa que não se enquadre como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, nos termos do item 2.1.  

3. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO 

3.1 Para participar da presente Licitação, a Licitante deverá se credenciar no Sistema Eletrônico 

Comprasnet, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2 O credenciamento dar-se-á após a atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 

3.2.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do Sistema Eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 

3.3 O credenciamento da Licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o 

cadastramento nos demais níveis, obrigatórios para fins de habilitação, consoante a 

documentação exigida neste Edital. 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da Licitante 

e/ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.5 É responsabilidade da Licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4. DA PROPOSTA 

4.1 A partir da publicação deste Edital no Sistema Eletrônico, as Licitantes deverão encaminhar 

proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, através do sítio da internet  

www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da Sessão 

Eletrônica, informadas no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-se-á automaticamente 

a fase de recebimento de propostas.  

4.1.1 Até a abertura da Sessão Eletrônica, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

4.1.2 Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável. 

4.1.3 A manutenção da proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica 

obrigatoriedade no cumprimento das disposições nela contidas, assumindo a Licitante, 

caso vencedora, o compromisso de executar o objeto conforme especificação e 

exigências deste Edital. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.2 Deverá constar da proposta: 

a) no campo “preço”: o valor global do objeto; 

 

b) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: o detalhamento do objeto, 

quando couber, sem alternativas, ou conforme item 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3; 

 

4.2.1 No campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, não havendo informação adicional, 

em atendimento à exigência do Sistema, basta que a empresa declare no citado campo 

que a proposta está de acordo com o Edital. 

4.2.2 Não será admitida a inclusão de qualquer informação que permita identificar o autor da 

proposta, sob pena de desclassificação. 

4.2.3 O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa. 

4.3 A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

Sessão Eletrônica. 

4.4 A proposta formulada por cooperativa deverá contemplar, para fins de aferição do menor preço, 

o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente faturado, referente à 

contribuição destinada à seguridade social, prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n.º 8.212/1991. 

Para fins de contratação, o preço a ser pago à vencedora, se cooperativa, será aferido mediante 

a aplicação da seguinte fórmula: V x 1,15 = Pf, onde, V é o valor a ser pago e Pf o valor do 

último lance ofertado. 

4.5 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, custos e despesas, 

diretos ou indiretos, e demais encargos, não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a 

qualquer titulo, devendo o objeto ser fornecido ao Coren/SC sem ônus adicionais. 

4.5.1 A Contratada arcará com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta 

Licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

4.5.2 O disposto acima deve ser observado, ainda, para os custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte e insumos. 

4.6 A Licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos da artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previsto nessa Lei. 

4.7 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu represente, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a Sessão Pública, assim 

como as declarações eventualmente firmadas, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 

Coren/SC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 
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4.8 Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua 

desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pelo 

Pregoeiro. 

4.9 Nos valores propostos, ocorrendo discrepância entre o valor expresso em algarismos e por 

extenso, será considerado este último. 

4.10 A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação 

pertinente, ao Edital e seus Anexos. 

4.11 As Licitantes poderão prestar esclarecimentos e/ou informações complementares, desde que 

isso não importe modificação das condições propostas. 

4.12 Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na 

proposta especifica, prevalecerão as da proposta. 

4.13 Na apresentação da proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no presente Edital 

não será considerado como vantagem para o julgamento final da proposta. Por outro lado, em 

não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será desclassificada automaticamente a 

proponente, observadas as disposições editalícias. 

4.14  A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, sujeitando-se 

às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio a erro de julgamento. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA 

5.1 No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, considerado o horário oficial de 

Brasília/DF, conforme o Sistema, o Pregoeiro abrirá a Sessão Pública on line na internet, 

mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2 As Licitantes poderão participar da Sessão Pública na internet, devendo utilizar sua chave de 

acesso e senha. 

5.3 Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico, e 

conforme as regras deste. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância da proposta com as 

especificações e condições detalhadas neste Edital e seus Anexos. 

6.2 A proposta que não atender às especificações do Edital ou contiver qualquer tipo de 

identificação do seu proponente será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de 

oferecimento de lances. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.2.1 Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação, por uma mesma Licitante, de 

mais de um proposta para o objeto licitado. 

6.3 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.4 Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações contidas neste 

Edital. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

6.5 A Licitante que tiver sua proposta excluída estará definitivamente fora das fases seguintes do 

Pregão. 

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente informados do 

recebimento e respectivo horário de registro e valor consignado no registro de cada lance. 

7.1.1 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO GLOBAL para o 

objeto licitado, considerando a quantidade estimada constante do Sistema. 

7.1.2 A cada lance ofertado, o Sistema Comprasnet atualizará, automaticamente, o valor do 

objeto licitado. 

7.1.3 Os lances ofertados por cooperativa deverão contemplar, para fins de aferição do menor 

preço, o acréscimo de 15 % (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente faturado, 

conforme item 4.4. 

7.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

7.3 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

7.4 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

7.5 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

7.6 No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação expressa 

aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.7 O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

7.8 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.9 Após o encerramento da etapa competitiva, as Licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta da Licitante mais bem classificada. Neste caso, a apresentação de novas propostas 

não prejudicará o resultado do certame em relação à Licitante mais bem classificada. 

8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

8.1 Por se tratar de licitação com participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno 

porte ou sociedades cooperativas, nos termos do item 2.1. deste Edital, não se aplica o critério 

de desempate trazido pela Lei Complementar nº 123/2006. 

9. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1 Após o encerramento da etapa de lances e, se for o caso, do exercício do direito de preferência, 

podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, o Pregoeiro poderá negociar, pelo Sistema 

Eletrônico, via chat, com a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 

obtida redução de preço e melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1 Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do 

melhor preço ofertado quanto à compatibilidade com o preço estimado/máximo e à 

compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e demais exigências do 

Edital. 

10.1.1 Para o objeto licitado, os preços ofertados não poderão ultrapassar os valores máximos 

da contratação definidos na Planilha Orçamentária e no Termo de Referência (Anexo I).  

10.1.2 Nesta fase de aceitação das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar o envio de 

documentos, anexos ou declarações, por meio do Sistema Comprasnet (convocação de 

anexo / enviar anexo), ou via fac-símile (48) 3224-9091, ou via e-mail 

licitacao@corensc.gov.br, ou declaração via chat da Licitante, relativamente ao último 

lance ofertado, podendo também solicitar, apenas do fornecedor cuja proposta esteja em 

primeiro lugar, o envio da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociação, 

nos moldes exigidos por este Edital. 

10.1.3 Será exigido da Licitante cuja proposta esteja em primeiro lugar, nos moldes do Anexo 

III deste Edital, o envio da proposta atualizada, relativamente ao último lance 

ofertado/negociado.  

10.1.4 As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com 

este Edital, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da 

contratação. 

10.1.5 Na hipótese do fornecedor cuja proposta esteja em primeiro lugar ser cooperativa, será 

solicitado, também neste momento, declaração de que o modelo de gestão operacional 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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que adota atende ao disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Instrução Normativa – 

MPOG/SLTI n.º 02/2008, sob pena de desclassificação. 

10.2 Os anexos, documentos ou declarações terão por objetivo a comprovação de requisitos 

estabelecidos no Edital e/ou demonstrativo da composição de preços. 

10.3 A Licitante disporá de 02 (duas) hora, contado da convocação do Pregoeiro, para o envio do(s) 

anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s) no item 10.1.3. 

10.4 Para facilitar o trabalho da Licitante, ficará disponível no site do Coren/SC, www.corensc.gov.br, 

o modelo da proposta atualizada em formato word. 

10.5 Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou se a Licitante 

detentora da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a recusará 

justificadamente e examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda este Edital. 

10.6 A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

Seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital e na legislação 

aplicável. 

10.7 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

Coren/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

10.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.9 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais de 

propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

10.10 Não serão aceitos propostas com preços unitários, totais e/ou globais superiores aos 

estimados/máximos ou com preços manifestamente inexequíveis. 

10.11 Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou. 
 

b) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste Edital e/ou nos 
seus Anexos; e/ou 

 
c) Apresente preço que seja manifestadamente inexequível; e/ou 

 
d) Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade 

apresentada, e/ou 
 

e) Deixar de apresentar qualquer documento exigido pelo Edital ou solicitado pelo Pregoeiro. 
 
10.12 Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for insuficiente 

para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não venha a ter demonstrada a 

sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

http://www.corensc.gov.br/
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10.13 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do artigo 43 

da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

10.14 Será desclassificada a proposta da Licitante que, após as diligências, não corrigir ou justificar 

eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

10.15 Após a aceitação do lance e da proposta de menor preço, o Pregoeiro verificará a habilitação da 

Licitante, nos termos deste Edital. 

11. DA HABILITAÇÃO  

11.1 A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de consulta on line no SICAF (habilitação 

parcial) e análise dos documentos previstos no item 11.3 deste Edital. 

11.1.1 Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á 

como referência a data de abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste 

Edital. 

11.2 No SICAF, o Pregoeiro observará as seguintes regularidades: 

a) a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
 

b) a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente: 
 

b.1) às contribuições para a Previdência Social – INSS; e 
 
b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, Administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 
c) a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital; 

 
d) a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal; 

 
e) o quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 2.4.1; 

 
f) o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de participar de 

licitação e impedimento de contratar com o Coren/SC, de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, e de impedimento de licitar e contratar com a União. 

 

11.2.1 No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e será 

informado a data e horário do seu prosseguimento. 

11.3 Para fins de habilitação 

a) Serão verificados, ainda pelo Pregoeiro: 

 

a.1) A declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 

8.666/93; 
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a.2) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Decreto-Lei n.º 

5.452/1943, conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.º 

8.666/1993, por meio de consulta ao site www.tst.jus.br; 

a.3) O Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, por 

meio de consulta ao site www.cnj.jus.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário – Tribunal de 

Contas da União); 

a.4) O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União – CGU, nos termos do disposto no caput e no parágrafo único 

do art. 97 da Lei n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site 

www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário – Tribunal de Contas da 

União); 

a.5) O cadastro de Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados, mantidos pelo TCU, através dos sites 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:5:::::: e https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4:::::: 

(Orientação Normativa/SEGES n.º 2, de 06 de junho de 2016). 

  

b) Serão exigidos, ainda, devendo ser apresentada pelas Licitantes a seguinte documentação: 

 

b.1) Qualificação Econômica-financeira: 

 

b.1.1) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação judicial 

ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no 

máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da sessão do Pregão. 

 

b.1.2) Comprovação por meio do SICAF ou do Balanço Patrimonial, dos Índices de 

Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG) iguais ou 

superiores a 1 (um). 

 
b.1.2.1)   A Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos acima 

deverá apresentar Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou 
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação. 

 
b.1.2.2)  É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou 

balanços provisórios. 
 
b.1.2.3)  Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura 
deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por 
índices oficiais. 

 
b.1.2) O registro da licitante no módulo “Qualificação Econômico-Financeira” do 

SICAF, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 02, de 11/10/2010, supre a 

exigência do item b.1.2 e  todos os seus subitens, acima, desde que constem lá 

as informações aqui exigidas e que as mesmas estejam atualizadas de acordo 

com o último exercício social exigível. 

 

b.2) Qualificação Técnico-operacional: 

http://www.tst.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:5
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4
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b.2.1)  01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da Licitante, 

comprovando já ter executado, ou estar executando, contrato que contenha 

serviços de natureza semelhante aos ora licitados, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado. 

 

b.2.1.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) 

referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica 

principal e/ou secundária da Licitante especificada no contrato social 

registrado na junta comercial competente. 

 

b.2.1.2) As Licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) 

atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato social, do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços. 

 

b.2.2)   Comprovante de inscrição ou registro da Licitante junto ao CREA -  Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU/BR - Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

 
b.2.3)  Declaração da empresa licitante informando o Responsável Técnico pela 

execução dos serviços que deverá conter, além da identificação e assinatura 

do representante da empresa licitante, a assinatura do Responsável Técnico. 

 
b.2.3.1) O nome do responsável técnico deverá constar na Certidão de 

Registro de Pessoa Física solicitado no item a seguir. 

 

b.2.3)  Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT do Engenheiro ou Arquiteto 

Responsável Técnico pela empresa ou, no caso de mais de um responsável 

técnico, de ao menos um dos responsáveis técnicos pela empresa, que 

comprove ter o profissional desempenhado atividade similar com o objeto da 

presente Licitação. 

 
b.2.3.1)  O responsável técnico constante da CAT apresentada deverá ser 

obrigatoriamente o responsável técnico da empresa a ser empregado 

na execução dos serviços ora contratados. 

 

b.3) Habilitação Jurídica:  

 

b.3.1)   As Licitantes deverão apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
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b.3.1.1)   O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, no âmbito 

da atividade econômica principal e/ou secundária da Licitante, 

devendo apresentar Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CNPJ), sob pena de inabilitação. 

 

c) Tratando-se de sociedade cooperativa, serão exigidos, ainda: 

 

c.1) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o Contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos artigo 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42 §§ 2º a 6º da Lei n.º 

5.764/1971; 

  

c.2) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um 

dos cooperados relacionados; 

 

c.3) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço; 

 

c.4) O comprovante de registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade 

estadual, se houver; 

 
c.5) O documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos 

cooperados que executarão o Contrato; 

 
c.6) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

  
c.6.1) Ata de fundação; 

 
c.6.2) Estatuto social com a Ata da Assembléia que o aprovou; 

 
  c.6.3) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a Ata da Assembléia que 

os aprovou; 

 

c.6.4) Editais de convocação das três últimas Assembléias Gerais Extraordinárias; 

 
  c.6.5) Três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em 

Assembléia Geral ou nas reuniões seccionais; e 

 

  c.6.6) Ata de Sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 

da licitação. 

 
c.7)  A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 

n.º 5.764/1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditória não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador. 
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11.3.1 A declaração de que trata a alínea “a.1” do item 11.3 deste Edital deverá ser 

apresentada por meio do campo próprio no Sistema Comprasnet, disponível quando do 

envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, 

informadas no preâmbulos deste Edital. 

11.3.2 Os documentos mencionados neste Edital também poderão ser encaminhados via fac-

símile (48) 3224-9091, ou via e-mail licitacao@corensc.gov.br, dentro do mesmo prazo 

de 02 (duas) hora, no caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou 

recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta hipótese, será providenciado, em 

momento posterior, o uso da funcionalidade “convocação de anexo/enviar anexo”, de 

forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à 

disposição das demais Licitantes. 

11.3.3 Dentro do prazo de 02 (duas) hora poderão ser remetidos, por iniciativa da Licitante, 

tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 

documentação de habilitação. 

11.3.4 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Licitantes, após transcorrido o prazo de 

02 (duas) hora, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 

envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar 

ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo 

realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da inabilitação, e a convocação da 

próxima Licitante. 

11.3.5 Na hipótese prevista no item 11.3.2, a documentação remetida via e-mail ou fac-símile 

deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de 

documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, 

para fins de análise por parte do Coren/SC. 

11.3.6 A Licitante será responsável pela integridade e pelo conteúdo do arquivo encaminhado. 

Na hipótese de o arquivo apresentar problemas quanto à descompactação, leitura ou 

compatibilidade, será reaberta pelo Pregoeiro a convocação pelo Sistema, dispondo a 

Licitante do prazo remanescente àquele inicialmente concedido para proceder ao reenvio 

do arquivo, livre das circunstâncias que impediram a sua visualização, leitura e/ou 

impressão. 

11.4 Os documentos remetidos por meio do Sistema Comprasnet (convocação de anexo/enviar 

anexo) ou via e-mail poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, sendo que na hipótese de envio por fac-símile, os originais ou cópias autenticadas 

deverão ser obrigatoriamente apresentados. 

11.4.1 Os originais ou cópias autenticadas obrigatórios (encaminhados via fac-símile), ou caso 

sejam solicitados, deverão ser entregues a Comissão Permanente de Licitações na sede 

do Coren/SC, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação, também sob pena de 

INABILITAÇÃO. 

11.5 Nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, verificada, no SICAF, a existência de restrição 

relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, o Pregoeiro: 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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a) Emitirá mensagem declarando a Licitante vencedora do item, fixando prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para a regularização da documentação, ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, podendo ser 

prorrogado por igual período, mediante mensagem envida ao Pregoeiro, por meio do e-mail 

licitacao@corensc.gov.br.  

 
b) Suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 

 
11.6 Poderá  Licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no item 11.5, alínea “a”, por igual período, 

mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail licitacao@corensc.gov.br, dentro 

do prazo inicialmente concedido. 

11.7 A não regularização da documentação nos termos do item 11.5 implicará: 

a) Decadência do direito de regularização da documentação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis aos casos que se refere o art. 81 da Lei n.º 8.666/1993; e 

 
b) Exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances 

subsequentes, na ordem de classificação, nos termos deste Edital.  

 
11.8 Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o item 

11.5 deste Edital, a Licitante deverá ter providenciado o registro de sua condição de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do 

SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em 

campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006. 

11.9 Para fins de habilitação, a verificação pelo Coren/SC nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

11.10 Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 

aos relacionados neste Edital. 

11.11 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

11.11.1 Em nome da Licitante e com a indicação do número de inscrição no CNPJ e, 

preferencialmente, com o endereço respectivo, observado o seguinte: 

a) Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 
b) Se a 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 ou forem válidos para ambas; 

 
c) Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com CNPJ 

da matriz e/ou da filial da empresa Licitante. 

 
11.11.2 Dentro do prazo de validade ou, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão 

competente expedidor, datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

de abertura da Sessão Eletrônica. Não se enquadram nesse prazo os documentos cuja 

validade é indeterminada. 
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11.12 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver 

dúvida e julgar necessário. 

11.13 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e, também, devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

11.13.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de 

títulos e documentos. 

11.14 Se a proposta não for aceitável, se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

11.15 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante que apresentar o menor 

preço classificado para o objeto licitado e cumprir todos os requisitos de habilitação será 

declarada vencedora. 

12. DO RECURSO  

12.1 Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

12.1.1     A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

12.1.2     O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

12.1.3      A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

12.2 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do 

Processo Licitatório nº 009.926208/2018 franqueada aos interessados. 

12.3 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente. 

12.4 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
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13.2 A homologação deste Pregão compete a Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina – Coren/SC. 

13.3 O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 

14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

14.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 

assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.1.1 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada 

pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com 

os termos deste Edital. 

14.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo Coren/SC. 

14.3 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a 

licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

14.4 Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 

poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 

adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento processar-se-à em conformidade com a Minuta Contratual (Anexo II) e com o 

Termo de Referência (Anexo I), ora anexados. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina, e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária: 

16.1.1 Itens 1 a 15 e 17: Rubrica 33.90.39.002.026 – Serviço de Engenharia e Projetos; 

16.1.2 Item 16: Rubrica 44.90.52.003 – Maq. E Equipamentos. 

16.2 Os recursos são próprios do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Orçamento 

Programa 2018. 
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17. DAS SANÇÕES  

17.1 A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no Cadastro de Fornecedores 

do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos; garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais 

cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 

demais cominações legais, nos seguintes casos:. 

17.1.1 Cometer fraude fiscal; 

17.1.2 Apresentar documento ou declaração falsa; 

17.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.4 Não assinar o Contrato no prazo estabelecido; 

17.1.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

17.1.6 Não mantiver a proposta; 

17.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.8 Falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

17.2 Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993. 

17.3 As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na Minuta 

Contratual (Anexo II) deste Edital. 

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a 

ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@corensc.gov.br, até as 17:00 

horas do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília/DF. 

18.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. 

18.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

18.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico 

licitacao@corensc.gov.br, até as 17:00 horas do último dia do prazo, no horário oficial de 

Brasília/DF. 

18.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão encaminhadas via e-mail 

às pessoas autoras e disponibilizadas no Sistema Eletrônico para os interessados. 
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18.6 Serão consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo do seu 

recebimento no Coren/SC. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1 Este Edital estará à disposição dos interessados nos locais indicados no preâmbulo. 

19.2 Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no 

Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

19.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

19.4 À Presidente do Coren/SC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente, diante de fato superveniente e em face de razões de interesse público, mediante 

ato escrito e fundamentado. 

19.4.1 A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

19.4.2 As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser ressarcida 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

19.5 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase da Licitação, 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de classificação e/ou habilitação. 

19.6 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

19.7 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e/ou cópias autenticadas em papel. 

19.8 As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Coren/SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.9 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de 

junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte . 

19.10 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da Licitação. 

19.11 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro. 
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19.12 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 e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

19.13 O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

19.14 As normas que disciplinam este Pregão 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. 

19.15 A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à  contratação da Licitante 

vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O compromisso de fornecimento só estará 

caracterizado mediante o ajuste do respectivo Instrumento Contratual. 

19.16 A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos 

determinados pelo Coren/SC de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma 

do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

19.17 O pedido de vista dos autos do processo eletrônico ao qual corresponde esta Licitação deverá 

ser solicitado via e-mail, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@corensc.gov.br, e 

a liberação de acesso se fará via e-mail para o solicitante. 

19.18 A apresentação da proposta de Licitação fará prova de que a Licitante: 

19.18.1 Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus Anexos, que os 

comparou entre si e obteve do Coren/SC as informações necessárias, antes de 

apresentá-la; 

19.18.2 Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do objeto; 

19.18.3 Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente satisfatória. 

19.19 O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com as Licitantes que não 

seja no âmbito do Sistema Eletrônico. 

19.20 Face à natureza de Entidade Autárquica Federal do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção de 

Florianópolis, é o foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente 

Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a 

ser. 

19.21 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  

19.21.1 Anexo I – Termo de Referência; 

19.21.2 Anexo II – Minuta do Contrato; 

19.21.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 
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   Florianópolis/SC, 14 de agosto de 2018. 
 
 
 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC 

Presidente Helga Regina Bresciani 
 
 
 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 013.926208/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2018 

 

1. OBJETO GERAL 

1.1.  O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para executar a obra de 

adequação do imóvel que abrigará a subseção de Blumenau/SC. 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1.    Contratação de empresa especializada para executar a obra de adequação do imóvel que abrigará 

a subseção de Blumenau/SC, em conformidade com o indicado no projeto arquitetônico, memorial 

descritivo e especificações a seguir e com acompanhamento de arquiteto ou engenheiro 

responsável pela execução. 

 
2.2. Todos os itens da Tabela 01 – Planilha de Quantitativo incluem o fornecimento e 

instalação/execução. 

 
2.3.    Faz parte deste processo, em anexo, o projeto arquitetônico e memorial descritivo da reforma das 

salas de Blumenau. O memorial descritivo abrange, também, os itens de Comunicação Visual, 

Mobiliário e Móveis Planejados, no entanto estes itens não fazem parte desta contratação. 

 
2.4.    Este processo de Lote Único restringe-se aos itens 01 a 11 e 13 a 17 do Memorial Descritivo 

anexo a este processo. 

 
Lote único: 

 

Tabela 01 - PLANILHA DE QUANTITATIVO 

OBRA: Reforma de Interiores - Subseção de Blumenau - COREN/SC 
    

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, Centro, 
Blumenau/SC.     

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram calculados com 10% a mais de sua área; 2. Todas as fiações 
e encanamentos foram calculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, vernizes e seladores, foram calculados a 
quantidade já computando a quantidade de demãos estipuladas na aplicação. 

OBRA E INFRAESTRUTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITADE 

1 PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     
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1.1 Demolições de paredes, divisórias e forros     

1.1.1 
Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 12,55 

1.1.2 Alvenaria em bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 0,25 

1.2 Retirada de pisos e rodapés     

1.2.1 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 64,42 

1.2.2 Demolição de rodapé, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 16,90 

1.3 Retirada de louças, metais e acessórios     

1.3.1 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 2,00 

1.3.2 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 3,00 

1.4 Retirada de esquadrias de madeira     

1.4.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 3,36 

1.5 Diversos     

1.5.1 
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem 
reaproveitamento Unid. 10,00 

1.5.2 Retirada de Luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 15,00 

1.5.3 Retirada de tubulação hidrosanitária embutida m 2,30 

1.5.4 Remoção de cabos elétricos m 32,00 

1.5.5 Remoção manual de entulho m³ 30,00 

 
      

2 LAJE, PAREDES E PAINÉIS     

2.1 Alvenaria     

2.1.1 

Alvenaria de bloco cerâmico furado 14x19x39cm, 1/2 vez (espessura 14cm), 
assentada com argamassa traço 1:4:12 (cimento, cal e areia), preparo 
manual, junta de 1cm m² 1,89 

2.1.2 Verga moldada in loco  em concreto para portas com até 1,5m de vão m 1,30 

2.2 Drywall     

2.2.1 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com 
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos m² 28,25 

    
3 ESQUADRIAS     

3.1 Portas em madeira     

3.1.1 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 
médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 
fornecimento e instalação Unid. 3,00 

3.1.2 
Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso 
incolor, fechadura e puxador m² 3,34 
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3.1.3 Adesivo jateado m² 3,00 

 
      

4 FORROS     

4.1 Forro de gesso     

4.1.1 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação m² 48,02 

4.1.2 Acabamentos para forro m 24,20 

 
      

5 PISOS E RODAPÉS     

5.1 Regularização de superfície     

5.1.1 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, 
aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm m³ 51,12 

5.2 Piso Vinílico     

5.2.1 Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 3,2mm, fixado com cola m² 48,77 

5.3 Rodapé     

5.3.1 Canaleta DLP rodapé branca 10cm de altura m 24,00 

5.3.2 Curva 90° interna de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 14,00 

5.3.3 Curva 90° externa de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 6,00 

5.3.4 Derivação em Te de canaleta DLP 10cm Unid. 4,00 

5.3.5 
Rodapé em poliestireno reciclado, 10cm de altura, com cola e bucha - 
Fornecimento e instalação m 21,00 

5.3.6 
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 60x60cm m 3,16 

5.3.7 Cavilhas para fixação de canaleta DLP Unid. 24,00 

5.4 Piso Cerâmico     

5.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
60x60 cm  m² 2,32 

5.5 Soleiras     

5.5.1 Soleira de granito branco, largura 15cm, instalada m 0,80 

 
      

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS     

6.1 Chapisco     

6.1.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m² 3,36 

6.2 Emboço     

6.2.1 
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas m² 3,36 
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6.3 Reboco     

6.3.1 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 3,36 

6.4 Acabamentos     

6.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
60x60 cm  m² 5,91 

6.4.2 
Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de porcelana, alinhadas a 
prumo, aplicado em superficies internas, incluindo rejunte m² 4,07 

 
      

7 IMPERMEABILIZAÇÕES     

7.1 Impermeabilização áreas molhadas     

7.1.2 
Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica com elastomero, 
inclusos primer e veu de poliester m² 9,06 

 
      

8 VIDROS E ESPELHOS     

8.1 Espelho     

8.1.1 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura m² 0,71 

 
      

9 METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS     

9.1 Louças     

9.1.1 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
incluso engate flexível em metal cromado Unid. 1,00 

9.1.2 
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso 
válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

9.2 Metais     

9.2.1 
Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório, padrão médio fornecimento e 
instalação Unid. 1,00 

9.2.2 
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2", para pia de cozinha, padrão 
médio - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

9.2.3 
Bancada de sobrepor em aço inox acetinado, 780x435x153mm, fornecimento 
e instalação Unid. 1,00 

9.3 Acessórios     

9.3.1 Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

9.3.2 Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

9.3.3 Válvula em metal cromado tipo americana para pia Unid. 1,00 

9.3.4 Barra de apoio em aço inoxidável polido 70cm - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

9.3.5 Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm  - fornecimento e instalação Unid. 1,00 
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9.3.6 Barra de apoio lateral articulada em aço inox polido 60cm Unid. 1,00 

9.3.7 
Dispensador manual de papel toalha interfolhado cor branco, com visor e 
chave Unid. 1,00 

9.3.8 Dispensador manual de papel higiênico interfolhado (cai cai) Unid. 1,00 

9.3.9 Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml com reservatório Unid. 1,00 

9.3.10 Cabide em aço inox cromado  - fornecimento e instalação Unid. 3,00 

9.3.11 
Ralo de escoamento inteligente click up para banheiros (10x10cm), zinco 
com acabamento cromado Unid. 1,00 

9.3.12 Plug roscável em PVC branco (verificar bitola) Unid. 2,00 

9.4 Bancadas     

9.4.1 Bancada de granito polido para lavatório - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

 
      

10 PINTURA     

10.1 Paredes e teto     

10.1.1 Emassamento com massa a óleo, uma demão m² 116,77 

10.1.2 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branca com acabamento 
acetinado em paredes, duas demãos m² 139,87 

10.1.3 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branca com acabamento 
acetinado em teto, duas demãos m² 52,82 

10.1.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica azul com acabamento 
acetinado em paredes, duas demãos m² 41,40 

10.3 Esquadrias     

10.3.1 
Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 demãos, aplicação e 
lixamento m² 11,00 

10.3.2 
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 03 demãos de esmalte 
sintético Premium acetinado m² 11,00 

 
      

11 ILUMINAÇÃO     

11.1 Luminária de embutir     

11.1.1 
Luminária plafon led de embutir, branca, 30w, quadrada 30x30cm, cor branco 
quente, fornecimento e instalação Unid. 6,00 

11.1.2 
Luminária plafon led de embutir, branca, 18w, quadrada 22x22cm, cor branco 
quente, fornecimento e instalação Unid. 1,00 

11.1.3 
Luminária plafon led de embutir, branca, 12w, quadrada 17x17cm, cor branco 
quente, fornecimento e instalação  Unid. 1,00 

11.1.4 
Luminária plafon led de embutir, branca, 6w, quadrada 12x12cm, cor branco 
quente, fornecimento e instalação Unid. 6,00 
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11.1.5 
Luminária plafon led de embutir, branca, 3w, quadrada 9x9cm, cor branco 
quente, fornecimento e instalação Unid. 3,00 

 
      

12 COMUNICAÇÃO VISUAL     

 
      

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA      

13.1 Pontos de tomada e iluminação     

13.1.2 
Ponto de tomada, incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento Unid. 12,00 

13.1.3 
Ponto de tomada dupla, incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento Unid. 16,00 

13.1.4 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento Unid. 3,00 

13.1.5 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento Unid. 4,00 

13.1.6 Fita isolante antichama, em rolo 19mmx20m Unid. 2,00 

13.2 Dispositivo de proteção     

13.2.1 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 5A Unid. 2,00 

13.2.2 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A Unid. 4,00 

13.2.3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 15A Unid. 1,00 

13.2.4 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A Unid. 2,00 

13.2.5 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A  Unid. 1,00 

13.2.6 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A  Unid. 1,00 

13.3 Quadro de distribuição     

13.3.1 
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 
disjuntores termomagneticos monopolares, fornecimento e instalacao Unid. 1,00 

13.4 Tomadas/ Interruptores     

13.4.1 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" alto Unid. 9,00 

13.4.2 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" médio Unid. 6,00 

13.4.3 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" baixo Unid. 8,00 

13.4.4 Interruptor 1 tecla simples Unid. 2,00 

13.4.5 Interruptor 1 tecla simples com 1 tomada Unid. 1,00 

13.4.6 Interruptor 2 teclas simples Unid. 2,00 

13.4.7 Interruptor 3 teclas simples Unid. 2,00 

13.4.8 Tomada hexagonal, 2 módulos Unid. 9,00 

13.4.9 Tomada hexagonal, 1 módulo Unid. 12,00 
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13.4.10 Tomada de telefone e lógica, fornecimento e instalação Unid. 10,00 

13.5 Telefone e Lógica     

13.5.1 Cabo telefonico CI 50, 10 pares, uso interno, fornecimento e instalação m 33,60 

13.5.2 Cabo UTP 4 pares, CAT 6, bitola 23AWG m 33,60 

13.5.3 
Rack eletrônico 16U, preto, com conexões para cabos UTP Cat. 6, e até 
tomadas de lógica RJ-45 Unid. 1,00 

 
Câmeras de segurança Unid. 2,00 

 
      

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

14.1 Água fria     

14.1.1 Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 20mm Unid. 4,00 

14.1.2 Te de PVC, 90 graus, soldável 20mm Unid. 2,00 

14.1.3 Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 20mm x 1/2" Unid. 3,00 

14.1.4 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm m 9,56 

14.2 Esgoto     

14.2.1 Caixa sifonada PVC, 100x100x50mm, com três entradas Unid. 1,00 

14.2.2 Curva de PVC longa, 90 graus, 100mm, fornecida e instalada Unid. 1,00 

14.2.3 Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 50mm, fornecido e instalado Unid. 9,00 

14.2.4 Junção simples em PVC, 100mm x 100mm Unid. 1,00 

14.2.5 Te de PVC, 90 graus, soldável 100mm, fornecimento e instalação Unid. 1,00 

14.2.6 Cap de PVC, soldável 40mm Unid. 1,00 

14.2.7 Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 100mm m 1,37 

14.2.8 Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 50mm, fornecido e instalado m 8,40 

 
      

15 EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO     

15.1 Extintor     

15.1.1 
Extintor de incendio tipo pó químico seco ABC 4Kg, fixado na parede com 
suporte metálico - Fornecimento e instalação Unid. 1,00 

15.2 Iluminação     

15.2.1 Bloco autonomo de iluminação de emergencia, fornecimento e instalação Unid. 3,00 

15.3 Placas     

15.3.1 Placa em PVC para extintor de incêndio Unid. 1,00 

15.3.2 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 3,00 

 
      

16 AR CONDICIONADO SPLIT     
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16.1 Tubulação e Acessórios     

16.1.1 Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento térmico m 6,20 

16.1.2 Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento térmico m 6,20 

16.2 Aparelhos     

16.2.1 
Ar Condicionado Bi Split, cor branco, quente e frio, 14000 BTUs (2 
evaporadoras 7000 BTUs), 220V Unid. 1,00 

16.2.2 Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 1,00 

16.3 Instalação     

16.3.1 Equipe com montador eletromecânico e ajudante H 3,00 

 
      

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

17.1 Limpeza final     

17.1.1 Limpeza final da obra m² 50,74 

 
      

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1.   Todas as especificações técnicas encontram-se no Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo 

anexo a este processo. 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Deverá ser indicado pela contratada um engenheiro ou arquiteto como responsável técnico pela 

execução da obra. 

4.2 Providenciar as ARTs de execução de todos os serviços enumerados no Projeto Básico, e 

entregá-las ao fiscal do contrato, antes de iniciada a obra. Os custos com as ARTs são de 

responsabilidade da Contratante. 

4.3 Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto licitado em Blumenau, 

incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalações de máquinas, 

equipamentos próprios, como também as despesas de aquisição de ferramentas e materiais, 

inclusive o seu transporte até o local de execução da obra, seu armazenamento e guarda, todos 

os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as 

despesas relativas à mão de obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis 

sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios. 

4.4 A indicação de marcas presta-se tão somente para determinar os requisitos mínimos que devem 

estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que detenham as mencionadas 

especificações. 
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4.5 A contratada será responsável por remover e dar destino a todo o material a se demolido e 

retirado da obra, incluindo os patrimônios objetos de processos de desfazimentos, números 529, 

530, 534, 536, 550, 659 e 908 (armários, balcão de cozinha, mesas e gaveteiro). 

4.6 Nas salas da reforma haverá mobiliários que serão aproveitados para montagem da nova 

subseção, sendo assim, a Contratada deverá zelar por estes patrimônios impedindo que sejam 

danificados com a reforma. 

5. HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DA OBRA 

5.1 Conforme regimento interno do condomínio as atividades que gerarem quaisquer  tipo de barulho 

ou que utilize transporte de materiais ou equipamentos em áreas comuns do condomínio só 

podem ser realizadas nos seguintes horários: 

 
5.2.1 Dias úteis: das 18:00 às 07:30. 

 
5.2.2 Sábados: a partir das 12:00. 

 
5.2.3 Domingos: qualquer horário. 

6.  VISTORIA 

6.1    A visita prévia e opcional deverá ser: 

 
 Previamente agendada com a Subseção do Coren/SC em Blumenau, em dias úteis, por meio 

do telefone (47) 3222-3524, no horário das 08 às 17 horas, ou pelo e-mail 

tsharytza.franzoni@corensc.gov.br; 

 

 Realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços; e 

 
 Acompanhada por representante do Coren/SC. 

 
6.2      A empresa que optar pela não realização da visita técnica, vindo a ser a contratada, não poderá 

alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento do local da realização dos serviços e suas 

peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em conseqüência do 

presente certame. 

 
6.3     Endereço da Obra: Rua XV de Novembro, nº 1336, 4º andar, sala 47, Centro, Blumenau/SC. 

7.  DA GARANTIA 

7.1      Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, o licitante vencedor prestará garantia em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em até 10 (dez) dias após sua 

assinatura, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

 
 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

mailto:tsharytza.franzoni@corensc.gov.br
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

 
 Seguro-garantia; ou 

 
 Fiança bancária. 

 
7.2    A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade, no 

mínimo, de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato. Em caso de prorrogação 

do prazo contratual a garantia deverá ser estendida até o seu término de vigência. 

 
7.3    A não apresentação da garantia no prazo estabelecido no subitem 7.1., sem justificativa aceita pelo 

Coren/SC, ensejará a rescisão contratual. 

 
7.4    A garantia somente será liberada ao licitante vencedor após o integral cumprimento de todas as 

obrigações contratuais. 

8.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1     Fica autorizada a subcontratação parcial dos itens deste termo de referência. 

 
8.2   Na hipótese da subcontratação do objeto contratado, a Contratada deverá assumir inteira 

responsabilidade técnica e operacional pela execução do Contrato/instrumento hábil, zelando 

pela observância de todas as obrigações firmadas com o Coren/SC, não podendo, sob qualquer 

hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por eventuais problemas e/ou irregularidades 

constatadas. 

 
8.3     É vedada a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão da obra. 

9.  GARANTIA DA OBRA 

9.1  A empresa licitante deverá prestar garantia com prazo não inferior a 5 (cinco) anos, a contar do 

recebimento definitivo da obra, para os materiais, equipamentos, mão de obra e serviços. 

 

9.2  Para o aparelho de ar condicionado split  garantia poderá ser de, no mínimo, 2 (dois) anos para o 

produto e 3 (três) anos para o compressor, incluindo mão de obra e peças. 

10. FISCAL DO CONTRATO 

10.1  O fiscal do contrato será a empregada pública do Coren/SC Francine Evaldt, que receberá auxílio 

para a fiscalização da arquiteta responsável pelo projeto da reforma Arquiteta Daniela Accorinte 

Lopes, CAU nº A113812-0. 
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11. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E RECEBIMENTO 

11.1   A Contratada deverá iniciar a execução da obra em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura 

do contrato.  

 

11.2  O prazo para término da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do início dos 

trabalhos. Suspendendo este prazo durante o recesso de final de ano do Coren/SC. 

 

11.3  Após o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante 

vencedor, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as fiscalizações do contrato e da obra 

apontarão as pendências e ajustes necessários para a conclusão dos serviços contratados. Nesse 

momento, será elaborado o Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato, com 

os apontamentos feitos pela fiscalização da obra, o qual será assinado pelas partes. 

 

11.4   De posse do Termo de Recebimento Provisório, o licitante vencedor terá prazo de até 20 (vinte) 

dias para o atendimento de todas as exigências da fiscalização do contrato e da obra, referentes a 

defeitos e imperfeições que venham a ser verificados. Então, o Termo de Recebimento Definitivo 

dos serviços contratados será lavrado pelas fiscalizações do contrato e da obra em até 7 (sete) 

dias após o recebimento de comunicação escrita do licitante vencedor de que a obra está 

inteiramente concluída 

12. DOS PAGAMENTOS 

12.1    Haverá medição das etapas entregues a cada 15 (quinze) dias corridos após o inicio das obras, 

sendo necessário entregar 100% do item para que seja realizado o pagamento da etapa 

entregue, conforme o percentual apontado na Tabela 03 – Cronograma Físico Financeiro. 

 
12.2    A quitação da última etapa fica condicionada ao recebimento definitivo da obra. 

 
12.3   Em caso de atraso na execução da obra, sem justificativa, ou com justificativa não aceita pela 

Contratante, o pagamento ocorrerá somente na entrega total da obra. 

 
12.4 Será permitido, em casos excepcionais, o pagamento de serviços prestados e medidos 

correspondentes a parcela em valor inferior à prevista no cronograma físico-financeiro, desde que 

motivado por fato superveniente à contratação, devidamente justificado pelo licitante vencedor e 

tecnicamente aceito pela Fiscalização. 

 
12.5  O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no Cronograma Físico-

financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

 
12.6    Após a medição a contratada deverá entregar a nota fiscal com relatório das etapas entregues ao 

fiscal da obra. 

 
12.7    Quando do pagamento do item 16.2 (Ar Condicionado) deverá ser emitida nota fiscal individual. 
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12.8    O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis após o aceite/atesto do fiscal da obra 

na nota fiscal e relatório entregue, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante 

vencedor. 

 
12.9   Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

13. DOS REAJUSTES 

13.1    O preço pelo qual será contratado o objeto da presente Licitação, considerando o prazo de 

vigência, não sofrerá reajustes, salvo, por acordo das partes, nas situações previstas no artigo 

65, inciso II, alínea d, da Lei n.º 8.666/93, para manter o equilíbrio econômico financeiro. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1     Acertar com a Contratante os detalhes e pormenores da execução da obra; 

 
14.2      Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com a proposta apresentada, com 

os projetos, com as cláusulas avençadas, e normas estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações, de forma a não interferir no andamento da Contratante; 

 
14.3   Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

 
14.4     Quando da contratação, e como condição para tanto, a empresa vencedora do presente 

certame, se não registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 

Santa Catarina – CREA/SC, deverá providenciar o seu visto/registro para execução (o qual se 

fizer necessário) perante o CREA/SC; 

 
14.5      Providenciar,  quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução 

dos serviços, taxas incidentes, matrícula específica para os serviços, junto aos órgãos 

competentes; 

 
14.6      Providenciar  as ARTs de execução de todos os serviços enumerados no Termo de Referência, 

e entregá-las ao fiscal do Contrato, antes de iniciada a obra. Os custos com as ARTs serão de 

responsabilidade da Contratante; 

 
14.7      Entregar à Contratante a relação de funcionários que realizarão os serviços, contendo o nome e 

o número da carteira de identidade destes; 

 
14.8     Executar os serviços objeto do Contrato, de acordo com as normas da ABNT, utilizando 

materiais de boa qualidade; 

 

14.9     Responder por quaisquer danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços objeto deste Contrato, não podendo ser arguido, para 
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efeitos de exclusão de responsabilidade, o fato de o Contratante proceder à fiscalização ou 

acompanhamento da execução dos referidos serviços; 

 
14.10    Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações 

fiscais, comerciais, civis, trabalhistas, sociais e previdenciárias, inclusive no que diz respeito às 

normas de segurança no trabalho, prevista na legislação específica, bem como os demais 

encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta Licitação; 

 
14.11 Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados, materiais e 

equipamentos empregados, os quais deverão sempre se embasar na legislação vigente e 

normas oficiais, podendo o Coren/SC realizar verificações extraordinárias sempre que julgue 

necessário; 

 
14.11.1 Os custos com os ensaios, verificações e provas exigidos por normas técnicas oficiais 

para a boa execução do objeto, correrão por conta da Contratada. 

 
14.12    Manter no local dos serviços: instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação 

e especificação adequados ao cumprimento do Contrato; 

 
14.13    Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, cabendo-lhe prestar todos 

os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas; 

 
14.14    Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos 

a serem aplicados nos serviços objeto do presente Contrato; 

 
14.15   Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições 

inerentes ao objeto dos serviços contratados, no prazo de 20 (vinte) dias, sem que disso 

decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a atividade da fiscalização em 

qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratante, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade; 

 
14.16  Comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

execução da obra; 

 
14.17    Cumprir todas as exigências das leis e normas atinentes à segurança, higiene e medicina de 

trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual e coletivo a todos os 

que trabalhem ou, por qualquer motivo, permaneçam na obra; 

 
14.18    Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante toda a 

execução da obra; 

 
14.19 Responsabilizar-se integralmente pelos seus profissionais, primando pela qualidade, 

desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a 

vigência do Contrato, dentro dos prazos e condições estabelecidos. 
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1    Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, sempre que necessário à 

execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

 
15.2    Fornecer as plantas, cronograma físico-financeiro e projetos necessários à perfeita compreensão 

dos serviços e especificações técnica a eles relacionados; 

 
15.3  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 
15.4    Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Termo 

de Referência, ou nas demais informações e instruções complementares, necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços; 

 
15.5    Aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o atendimento à composição, 

qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas; 

 
15.6    Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços; 

 
15.7   Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, em obediência ao 

previsto no projeto e no cronograma; 

 
15.8    Verificar e aprovar eventuais acréscimos ou supressões de serviços ou materiais necessários ao 

perfeito cumprimento do objeto deste Contrato; 

 
15.9  Promover, através da Fiscal do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 

prestados, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

 
15.10 Elaborar o Termo de Recebimento Provisório, após o término e entrega da obra, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, apontando as pendências e ajustes 

necessários para a conclusão dos serviços contratados; 

 
15.11    Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato; 

 
15.12   A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a prestação dos 

serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados, por ajuste entre as 

partes. 
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16. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Reforma de Interiores - Subseção de Blumenau - COREN/SC

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, Centro, Blumenau/SC.

VALOR ETAPAS

% R$ DIAS SEMANAS semana 01 semana 02 semana 03 semana 04 semana 05 semana 06 semana 07 semana 08 semana 09 semana 10

R$ 753,34 R$ 753,35 R$ 376,67

40,00% 40,00% 20,00%

R$ 2.452,80

100,00%

R$ 144,00 R$ 4.078,72

3,41% 96,59%

R$ 2.711,19

100,00%

R$ 271,20 R$ 5.017,30 R$ 4.813,89 R$ 501,73

2,56% 47,31% 45,40% 4,73%

R$ 302,45 R$ 725,26

29,43% 70,57%

R$ 655,40

100,00%

R$ 59,39

100,00%

R$ 209,99 R$ 2.099,93 R$ 126,00

8,62% 86,21% 5,17%

R$ 279,42 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77

5,39% 23,65% 23,65% 23,65% 23,65%

R$ 1.355,95

100,00%

R$ 959,09 R$ 6.144,59 R$ 1.843,02

10,72% 68,68% 20,60%

R$ 238,10 R$ 150,13

61,33% 38,67%

R$ 396,99

100,00%

R$ 5.537,82

100,00%

TOTAL 100,0% R$ 47.852,80 13,46 R$ 753,34 R$ 753,35 R$ 3.900,07 R$ 11.116,18 R$ 15.237,88 R$ 8.137,59 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 4.283,08

0,78

0,25

0,25 0,05

0,67

1,23

3,33

0,27

0,53

0,96

1,36

2,64

4,80

3,91

2,90 0,58

0,14

0,16

21,14 4,23

TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT
11,57% R$ 5.537,82

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,81% R$ 388,23

15
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
0,83% R$ 396,99

17

13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA 
18,70% R$ 8.946,70

10 PINTURA 10,81% R$ 5.174,50

11 ILUMINAÇÃO 2,83% R$ 1.355,95

8 VIDROS E ESPELHOS 0,12% R$ 59,39

9
METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E 

ACESSÓRIOS
5,09% R$ 2.435,92

6
REVESTIMENTOS DE PAREDES 

INTERNAS
2,15% R$ 1.027,71

7 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,37% R$ 655,40

4 FORROS 5,67% R$ 2.711,19

5 PISOS E RODAPÉS 22,16% R$ 10.604,12

2 LAJE, PAREDES E PAINÉIS 5,13% R$ 2.452,80

3 ESQUADRIAS 8,82% R$ 4.222,72

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1
PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
3,94%

Tabela 03 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,36

1,46

0,71

0,78

2,67 0,53

1,81

7,28

R$ 1.883,36

DATA: 

04/06/2018

OBRA E INFRAESTRUTURA

PERÍODO DE EXECUÇÃO

12,49 2,50

DANIELA ACCORINTE LOPES CAU NºA113812

 

17. JUSTIFICATIVA 

17.1   A justificativa para a reforma da subseção de Blumenau é a necessidade de propiciar um ambiente 

mais adequado a oferecer um atendimento de excelência aos profissionais de enfermagem da 

região, bem como aos empregados lá lotados. Pois o atual espaço físico está sem estrutura, com 

paredes, teto, elétrica e pisos danificados, estando fora da padronização das subseções. 

 

17.2   Assim este Termo de Referência tem por objetivo efetivar o cumprimento do disposto no Plano 

Plurianual do Coren/SC 2015/2018, no que tange o Objetivo estratégico (OE) nº 01 – Gestão, 

Iniciativa Estratégica (IE) nº 01 com a previsão de “melhorar continuamente a estrutura das 

subseções e sede”: 

 
“Necessidade de melhorar as estruturas de atendimento aos profissionais de Enfermagem 

atendidos na subseção de Blumenau, pois o atual ambiente esta com defasagem de 

infraestrutura, equipamentos e mobiliário inadequado. Com a reforma ocorrerá a 

padronização com as demais subseções já reformadas e sede.” 
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17.3   Neste sentido foi contratado o projeto de reforma de interiores através do Processo Licitatório n.º 

026.926208/2017, que apresentou o projeto de reforma desta subseção. 

 

17.4   Este termo de referência visa executar os trabalhos de reforma previstos para Blumenau. Faltando 

ainda a aquisição dos mobiliários embutidos e móveis, objeto de outros termos de referência. 

 

17.5   No que tange os itens da reforma prevista pela arquiteta, opta-se pelo lote 01, abranger todos os 

itens de reforma, pois caberá a contratada todo o gerenciamento da reforma da sala, sendo 

inviável a contratação individualizada dos itens, haja vista suas correlações para adequação do 

ambiente. 

18. REFERENCIAL DE CUSTOS 

18.1   Para a definição dos valores de referência a serem utilizados, a arquiteta responsável pelo projeto, 

Arquiteta Daniela Accorinte Lopes, utilizou as informações do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgadas no site da Caixa Econômica Federal, e 

quando da ausência dos itens no SINAPI foram feitas pesquisas de mercado com 03 (três) 

fornecedores, conforme consta no memorial Descritivo e Caderno de Encargos anexo. 

 
18.2   A Tabela 02 – Planilha Orçamentária apresenta a descrição dos valores. 

Tabela 02 - PLANILHA ORÇAMENÁRIA 

OBRA: Reforma de Interiores - Subseção de Blumenau - COREN/SC 
  

BASE: SINAPI MARÇO/2018 
VALOR DE MERCADO 

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, Centro, Blumenau/SC. 
  

Revisão 02 

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram calculados com 10% a mais de sua área; 
2. Todas as fiações e encanamentos foram calculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, 
vernizes e seladores, foram calculados a quantidade já computando a quantidade de demãos 
estipuladas na aplicação. 

Data: 04/06/2018 

 OBRA E INFRAESTRUTURA  

Item 
Referencial de 

custos 
Código Descrição Unidade Quantidade 

PREÇO (Reais) 

Unitário Total 

1   PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     
  

1.1 
 

 Demolições de paredes, divisórias e forros 
    

  

1.1.1 SINAPI-Serviço 97638 
Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma 
manual, sem reaproveitamento m² 12,55 

5,42 68,02 

1.1.2 SINAPI-Serviço 97622 
Alvenaria em bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento m³ 0,25 

42,44 10,69 

1.2   Retirada de pisos e rodapés       

1.2.1 SINAPI-Serviço 
97633 

 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, 
sem reaproveitamento m² 64,42 

16,69 1.075,17 

1.2.2 SINAPI-Serviço 97632 Demolição de rodapé, de forma manual, sem m² 16,90 1,91 32,28 
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 reaproveitamento. 

1.3   Retirada de louças, metais e acessórios       

1.3.1 SINAPI-Serviço 97663 
Remoção de louças, de forma manual, sem 
reaproveitamento Unid. 2,00 

9,44 18,88 

1.3.2 SINAPI-Serviço 97666 
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem 
reaproveitamento Unid. 3,00 

6,88 20,64 

1.4   Retirada de esquadrias de madeira       

1.4.1 SINAPI-Serviço 
97644 

 
Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 3,36 

7,02 23,59 

1.5   Diversos       

1.5.1 SINAPI-Serviço 97660 
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma 
manual, sem reaproveitamento Unid. 10,00 

0,57 5,70 

1.5.2 SINAPI-Serviço 97665 
Retirada de Luminárias, de forma manual, sem 
reaproveitamento Unid. 15,00 

1,10 16,50 

1.5.3 SINAPI-Serviço 97662 Retirada de tubulação hidrosanitária embutida m 2,30 0,37 0,85 

1.5.4 SINAPI-Serviço 97661 Remoção de cabos elétricos m 32,00 0,57 18,24 

1.5.5 SINAPI-Serviço 72897 Remoção manual de entulho m³ 30,00 19,76 592,80 

 
    

    
 

1.883,36 
 

2   LAJE, PAREDES E PAINÉIS       

2.1   Alvenaria 
      

2.1.1 SINAPI-Serviço 
87474 

 

Alvenaria de bloco cerâmico furado 14x19x39cm, 1/2 vez 
(espessura 14cm), assentada com argamassa traço 
1:4:12 (cimento, cal e areia), preparo manual, junta de 
1cm m² 1,89 

56,48 106,75 

2.1.2 SINAPI-Serviço 
93188 

 
Verga moldada in loco  em concreto para portas com até 
1,5m de vão m 1,30 

38,60 50,18 

2.2   Drywall 
    

  

2.2.1 SINAPI-Serviço 
96359 

 

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para 
uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica 
com guias simples, com vãos m² 28,25 

81,27 2.295,88 

 
  

 
  

 2.452,80 

3   ESQUADRIAS 
      

3.1   Portas em madeira       

3.1.1 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento 
e instalação Unid. 3,00 

682,33 2.046,99 

3.1.2 SINAPI-Serviço 68050 
Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, 
incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador 

m² 3,34 

640,88 2.137,33 

3.1.3 Valor de mercado  Adesivo jateado m² 3,00 12,80 38,40 

 
         4.222,72 

4   FORROS       

4.1   Forro de gesso       

4.1.1 SINAPI-Serviço 96114 
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação m² 48,02 

55,24 2.652,62 
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4.1.2 SINAPI-Serviço 96120 Acabamentos para forro m 24,20 2,42 58,56 

 
         2.711,19 

5   PISOS E RODAPÉS       

5.1   Regularização de superfície 
      

5.1.1 SINAPI-Serviço 
87622 

 

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2cm m³ 51,12 

27,62 1.411,93 

5.2   Piso Vinílico 
    

  

5.2.1 SINAPI-Serviço 
72186 

 
Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 3,2mm, 
fixado com cola 

m² 48,77 

96,94 4.727,76 

5.3   Rodapé       

5.3.1 Valor de mercado  Canaleta DLP rodapé branca 10cm de altura m 24,00 83,99 2.015,76 

5.3.2 Valor de mercado  Curva 90° interna de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 14,00 52,66 737,24 

5.3.3 Valor de mercado  Curva 90° externa de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 6,00 52,66 315,96 

5.3.4 Valor de mercado  Derivação em Te de canaleta DLP 10cm Unid. 4,00 99,68 398,72 

5.3.5 
Valor de 
Mercado 

SINAPI-Serviço 
 

Rodapé em poliestireno reciclado, 10cm de altura, com 
cola e bucha - Fornecimento e instalação 

m 21,00 

33,32 699,72 

5.3.6 SINAPI-Serviço 
88650 

 
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 60x60cm 

m 3,16 

10,06 31,79 

5.3.7   Cavilhas para fixação de canaleta DLP Unid. 24,00 1,89 45,36 

5.4   Piso Cerâmico 
      

5.4.1 SINAPI-Serviço 
87255 

 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 60x60 cm  m² 2,32 

71,97 166,97 

5.5   Soleiras 
      

5.5.1 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
84161 

 
Soleira de granito branco, largura 15cm, instalada 

m 0,80 
66,13 52,90 

 
         10.604,12 

6   REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS       

6.1   Chapisco       

6.1.1 SINAPI-Serviço 
87878 

 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, 
preparo manual m² 3,36 

3,51 11,79 

6.2   Emboço       

6.2.1 SINAPI-Serviço 
87528 

 

Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicado manualmente, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas m² 3,36 

32,04 107,65 

6.3   Reboco       

6.3.1 SINAPI-Serviço 
05998 

 
Pasta de Cimento Portland, 1mm 

m² 3,36 
0,77 2,59 

6.4   Acabamentos       

6.4.1 SINAPI-Serviço 
87255 

 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 60x60 cm  

m² 5,91 

71,97 425,13 
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6.4.2 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado/Insumo 

88789 
 

Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de 
porcelana, alinhadas a prumo, aplicado em superficies 
internas, incluindo rejunte m² 4,07 

118,07 480,54 

 
         1.027,71 

7   IMPERMEABILIZAÇÕES       

7.1   Impermeabilização áreas molhadas 
      

7.1.2 SINAPI-Serviço 
83741 

 
Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica 
com elastomero, inclusos primer e veu de poliester 

m² 9,06 

72,34 655,40 

 
         655,40 

8   VIDROS E ESPELHOS       

8.1   Espelho       

8.1.1 SINAPI-Serviço 
85005 

 
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de 
fixacao, sem moldura m² 0,71 

83,65 59,39 

 
         59,39 

9   METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS       

9.1   Louças 
      

9.1.1 SINAPI-Serviço 86932 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 
- padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado 

Unid. 1,00 

365,21 365,21 

9.1.2 SINAPI-Serviço 86938 
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 
equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal 
cromado - fornecimento e instalação Unid. 1,00 

305,28 305,28 

9.2   Metais 
      

9.2.1 SINAPI-Serviço 86915 
Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório, padrão 
médio fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 

84,25 84,25 

9.2.2 SINAPI-Serviço 86910 
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2", para pia 
de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 

95,82 95,82 

9.2.3 
Valor de 
mercado 

 
Bancada de sobrepor em aço inox acetinado, 
780x435x153mm, fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 

245,63 245,63 

9.3   Acessórios 
      

9.3.1 SINAPI-Serviço 86887 
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e 
instalação Unid. 1,00 

46,65 46,65 

9.3.2 SINAPI-Serviço 86882 
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - 
fornecimento e instalação Unid. 1,00 

14,24 14,24 

9.3.3 SINAPI-Serviço 86878 Válvula em metal cromado tipo americana para pia Unid. 1,00 62,33 62,33 

9.3.4 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 70cm - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 
100,08 100,08 

9.3.5 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm  - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 
95,00 95,00 

9.3.6 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

 Barra de apoio lateral articulada em aço inox polido 60cm 
Unid. 1,00 

579,90 579,90 

9.3.7 
Valor de 
mercado 

 
Dispensador manual de papel toalha interfolhado cor 
branco, com visor e chave Unid. 1,00 

36,30 36,30 
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9.3.8 
Valor de 
mercado 

 
Dispensador manual de papel higiênico interfolhado (cai 
cai) Unid. 1,00 

27,89 27,89 

9.3.9 
Valor de 
mercado 

 
Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml com 
reservatório Unid. 1,00 

31,97 31,97 

9.3.10 
Valor de 
mercado 

 Cabide em aço inox cromado  - fornecimento e instalação 
Unid. 3,00 

21,90 65,70 

9.3.11 
Valor de 
mercado 

 
Ralo de escoamento inteligente click up para banheiros 
(10x10cm), zinco com acabamento cromado 

Unid. 1,00 

39,90 39,90 

9.3.12 
Valor de 
mercado 

 Plug roscável em PVC branco (verificar bitola) 
Unid. 2,00 

5,65 11,30 

9.4   Bancadas       

9.4.1 SINAPI-Serviço 
86895 

 
Bancada de granito polido para lavatório - fornecimento e 
instalação Unid. 1,00 

228,47 228,47 

 
         2.435,92 

10   PINTURA       

10.1   Paredes e teto       

10.1.1 SINAPI-Serviço 74133 Emassamento com massa a óleo, uma demão m² 116,77 16,52 1.929,04 

10.1.2 SINAPI-Serviço 88489 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
branca com acabamento acetinado em paredes, duas 
demãos m² 139,87 

11,07 1.548,31 

10.1.3 SINAPI-Serviço 88488 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
branca com acabamento acetinado em teto, duas 
demãos m² 52,82 

12,62 666,61 

10.1.4 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

88489 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica azul 
com acabamento acetinado em paredes, duas demãos 

m² 41,40 

19,47 806,14 

10.3   Esquadrias       

10.3.1 SINAPI-Serviço 84657 
Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 demãos, 
aplicação e lixamento m² 11,00 

9,45 103,95 

10.3.2 SINAPI-Serviço 73739 
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 03 
demãos de esmalte sintético Premium acetinado 

m² 11,00 

10,95 120,45 

 
         5.174,50 

11   ILUMINAÇÃO       

11.1   Luminária de embutir       

11.1.1 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

97589 
Luminária plafon led de embutir, branca, 30w, quadrada 
30x30cm, cor branco quente, fornecimento e instalação 

Unid. 6,00 

150,19 901,14 

11.1.2 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

97589 
Luminária plafon led de embutir, branca, 18w, quadrada 
22x22cm, cor branco quente, fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 

50,09 50,09 

11.1.3 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

97589 
Luminária plafon led de embutir, branca, 12w, quadrada 
17x17cm, cor branco quente, fornecimento e instalação  

Unid. 1,00 

50,81 50,81 

11.1.4 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

97589 
Luminária plafon led de embutir, branca, 6w, quadrada 
12x12cm, cor branco quente, fornecimento e instalação 

Unid. 6,00 

43,09 258,54 

11.1.5 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

97589 
Luminária plafon led de embutir, branca, 3w, quadrada 
9x9cm, cor branco quente, fornecimento e instalação 

Unid. 3,00 

31,79 95,37 
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         1.355,95 

12   COMUNICAÇÃO VISUAL       

 
          

13   
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E 
LÓGICA      

  

13.1   Pontos de tomada e iluminação       

13.1.2 SINAPI-Serviço 93141 
Ponto de tomada, incluindo caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 12,00 

152,27 1.827,24 

13.1.3 SINAPI-Serviço 93142 
Ponto de tomada dupla, incluindo caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 16,00 

171,64 2.746,24 

13.1.4 SINAPI-Serviço 93128 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 3,00 

128,84 386,52 

13.1.5 SINAPI-Serviço 93138 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 4,00 

180,20 720,80 

13.1.6 SINAPI-Serviço 21127 Fita isolante antichama, em rolo 19mmx20m Unid. 2,00 4,63 9,26 

13.2   Dispositivo de proteção       

13.2.1 SINAPI-Serviço 
74130/00

1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 5A Unid. 2,00 

18,06 36,12 

13.2.2 SINAPI-Serviço 
74130/00

1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 10A Unid. 4,00 

18,06 72,24 

13.2.3 SINAPI-Serviço 
74130/00

1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 15A Unid. 1,00 

18,06 18,06 

13.2.4 SINAPI-Serviço 
74130/00

1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 20A Unid. 2,00 

18,06 36,12 

13.2.5 SINAPI-Serviço 
74130/00

1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 25A  Unid. 1,00 

18,06 18,06 

13.2.6 SINAPI-Serviço 
74130/00

4 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente 
nominal de 50A  Unid. 1,00 

117,56 117,56 

13.3   Quadro de distribuição 
      

13.3.1 SINAPI-Serviço 
74131/00

4 
 

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa 
metalica, para 18 disjuntores termomagneticos 
monopolares, fornecimento e instalacao Unid. 1,00 

462,70 462,70 

13.4   Tomadas/ Interruptores 
      

13.4.1 SINAPI-Serviço 91945 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" alto Unid. 9,00 9,08 81,72 

13.4.2 SINAPI-Serviço 91946 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" médio Unid. 6,00 7,42 44,52 

13.4.3 SINAPI-Serviço 91947 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" baixo Unid. 8,00 6,40 51,20 

13.4.4 SINAPI-Serviço 91952 Interruptor 1 tecla simples Unid. 2,00 17,43 34,86 

13.4.5 SINAPI-Serviço 92022 Interruptor 1 tecla simples com 1 tomada Unid. 1,00 36,81 36,81 

13.4.6 SINAPI-Serviço 91958 Interruptor 2 teclas simples Unid. 2,00 31,82 63,64 

13.4.7 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
91958 Interruptor 3 teclas simples 

Unid. 2,00 
37,87 75,74 

13.4.8 SINAPI-Serviço 92003 Tomada hexagonal, 2 módulos Unid. 9,00 45,70 411,30 

13.4.9 SINAPI-Serviço 91991 Tomada hexagonal, 1 módulo Unid. 12,00 33,90 406,80 

13.4.10 SINAPI-Serviço 72337 Tomada de telefone e lógica, fornecimento e instalação Unid. 10,00 27,13 271,30 
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13.5   Telefone e Lógica 
      

13.5.1 SINAPI-Serviço 
73768/00

3 
Cabo telefonico CI 50, 10 pares, uso interno, 
fornecimento e instalação m 33,60 

6,52 219,07 

13.5.2 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
39599 Cabo UTP 4 pares, CAT 6, bitola 23AWG 

m 33,60 
1,48 49,73 

13.5.3 
Valor de 
mercado 

 
Rack eletrônico 16U, preto, com conexões para cabos 
UTP Cat. 6, e até tomadas de lógica RJ-45 

Unid. 1,00 

608,65 608,65 

13.5.4 
Valor de 
mercado 

 Câmeras de segurança 
Unid. 2,00 

70,22 140,44 

 
    

    
 

8.946,70 
 

14   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS       

14.1   Água fria       

14.1.1 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
03542 

 
Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 20mm 

Unid. 4,00 
0,31 1,24 

14.1.2 
SINAPI-

Serviço/Valor de 
Mercado 

 Te de PVC, 90 graus, soldável 20mm 
Unid. 2,00 

1,90 3,80 

14.1.3 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
07121 

Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 
20mm x 1/2" Unid. 3,00 

5,41 16,23 

14.1.4 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
09867 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm 

m 9,56 
2,19 20,93 

14.2 SINAPI-Serviço  Esgoto       

14.2.1 SINAPI-Serviço 89707 Caixa sifonada PVC, 100x100x50mm, com três entradas Unid. 1,00 20,91 20,91 

14.2.2 SINAPI-Serviço 89748 
Curva de PVC longa, 90 graus, 100mm, fornecida e 
instalada Unid. 1,00 

25,72 25,72 

14.2.3 SINAPI-Serviço 89801 
Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 50mm, fornecido e 
instalado Unid. 9,00 

4,33 38,97 

14.2.4 SINAPI-Serviço 89797 Junção simples em PVC, 100mm x 100mm Unid. 1,00 30,73 30,73 

14.2.5 SINAPI-Serviço 89796 
Te de PVC, 90 graus, soldável 100mm, fornecimento e 
instalação Unid. 1,00 

27,19 27,19 

14.2.6 SINAPI-Serviço 01193 Cap de PVC, soldável 40mm Unid. 1,00 2,10 2,10 

14.2.7 SINAPI-Serviço 89800 Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 100mm m 1,37 15,50 21,16 

14.2.8 SINAPI-Serviço 89712 
Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 50mm, fornecido e 
instalado m 8,40 

21,34 179,26 

 
    

     388,23 

15   EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO       

15.1   Extintor 
      

15.1.1 SINAPI-Serviço 
73775/00

1 
 

Extintor de incendio tipo pó químico seco ABC 4Kg, 
fixado na parede com suporte metálico - Fornecimento e 
instalação Unid. 1,00 

114,96 114,96 

15.2   Iluminação       

15.2.1 
Valor de 
mercado 

97599 
 

Bloco autonomo de iluminação de emergencia, 
fornecimento e instalação Unid. 3,00 

36,98 110,94 

15.3   Placas       

15.3.1 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
37557 Placa em PVC para extintor de incêndio 

Unid. 1,00 
13,59 13,59 

15.3.2 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
37539 Placa iluminada, SAÍDA 

Unid. 3,00 
52,50 157,50 

 
         396,99 
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16   AR CONDICIONADO SPLIT       

16.1   Tubulação e Acessórios       

16.1.1 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
39662 Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento térmico 

m 6,20 
9,37 58,09 

16.1.2 
SINAPI-

Serviço/Insumos 
39664 Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento térmico 

m 6,20 
14,41 89,34 

16.2   Aparelhos       

16.2.1 
Valor de 
mercado 

 
Ar Condicionado Bi Split, cor branco, quente e frio, 14000 
BTUs (2 evaporadoras 7000 BTUs), 220V 

Unid. 1,00 

5.222,15 5.222,15 

16.2.2 
Valor de 
mercado 

 Fita de PVC 100mm x 10m 
Unid. 1,00 

2,99 2,99 

16.3   Instalação       

16.3.1 
SINAPI-

Serviço/Insumos 

83636 
 
 

Equipe com montador eletromecânico e ajudante 
H 3,00 

55,08 165,24 

 
         5.537,82 

17   SERVIÇOS COMPLEMENTARES       

17.1   Limpeza final       

17.1.1 SINAPI-Serviço 
9537 

 
Limpeza final da obra 

m² 50,74 
2,40 121,78 

 

  
       121,78 

 

  

 

TOTAL OBRA 
 

47.974,58 
 

 

18.3   O valor total máximo a ser contrato para a execução desta reforma é de R$ 47.974,58 (quarenta e 

sete mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). 

19. RECURSOS 

19.1   Os recursos serão próprios do Coren/SC , referente aos Orçamentos- Programas 2018.  

 

 

Florianópolis, 27 de julho de 2018. 

 

 

Adm. Aline Aguiar 
Depto. de Administração e Gestão de Pessoas 

CRA/SC 16.322 
Coren/SC 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 013.926208/2018 

CONTRATO N.º XXX/2018 

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA – 

COREN/SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.905/73, dotada de personalidade jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.308.106/0001-56, com sede Av. Mauro 

Ramos, n.º 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 6º, 7º e 8º andares, Centro, 

Florianópolis/SC, neste ato representado por sua Presidente, Enfa. Msc. HELGA REGINA 

BRESCIANI, brasileira, casada, portadora do RG n.° 6R1211232 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 

444.983.659-68. 

 

FORNECEDOR: ............., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º ......, com 

sede na Rua: ........, n.º ......, na cidade de ........../...., CEP: ........., neste ato representada por seu 

representante legal, Sr. ........, portador do RG n.º ........, inscrito no CPF sob o n.º .......... 

 

PREPOSTO: ............, cargo, inscrito no CPF sob n.º ........., telefone ......., e-mail ............. 

 

FISCAL DE CONTRATO: Francine de Mattos Evaldt, Enfermeira Fiscal, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3222-3524, e-mail francine.evaldt@corensc.gov.br.  

 

Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 011/2018, 

Contratação de empresa especializada para executar a obra de adequação do imóvel que abrigará 

a subseção de Blumenau/SC, bem como a classificação obtida no certame, formulamos e 

homologamos o presente CONTRATO, de acordo com as especificações, quantitativos e preços 

ofertados pela empresa classificada no Processo Licitatório n.º 013.926208/2018. 

 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada para executar a 

obra de adequação do imóvel que abrigará a subseção de Blumenau/SC, em conformidade 

com o indicado no projeto arquitetônico, memorial descritivo e demais especificações 

constantes neste instrumento, com acompanhamento de arquiteto ou engenheiro responsável 

pela execução. 

1.2 Faz parte deste Contrato, o projeto arquitetônico e memorial descritivo da reforma das salas de 

Blumenau/SC. O memorial descritivo abrange, também, os itens de Comunicação Visual, 

Mobiliário e Móveis Planejados, no entanto estes itens não fazem parte desta contratação. 

1.3 Todas as especificações técnicas encontram-se no Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo 

anexo a este Contrato. 

mailto:francine.evaldt@corensc.gov.br
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Cláusula 2ª DA EXECUÇÃO DA OBRA 

2.1 A Contratada deverá indicar um engenheiro ou arquiteto como responsável técnico para a 

execução da obra licitada. 

2.2 Providenciar as ARTs de execução de todos os serviços enumerados no Projeto Básico, e 

entregá-las ao fiscal do contrato, antes de iniciada a obra. Os custos com as ARTs são de 

responsabilidade da Contratante. 

2.3 A indicação de marcas os itens que compõe o objeto licitado presta-se tão somente para 

determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos 

similares que detenham as mencionadas especificações. 

2.4 A Contratada será responsável por remover e dar destino a todo o material a se demolido e 

retirado da obra, incluindo os patrimônios objetos de processos de desfazimentos, números 

529, 530, 534, 536, 550, 659 e 908 (armários, balcão de cozinha, mesas e gaveteiro). 

2.5 Nas salas da reforma haverá mobiliários que serão aproveitados para montagem da nova 

subseção, sendo assim, a Contratada deverá zelar por estes patrimônios impedindo que sejam 

danificados com a reforma. 

2.6 Para a execução de obra de adequados do imóvel que abrigará a subseção de Blumenau/SC, 

a Contratada deverá realizar os serviços descritos no objeto licitado, no endereço abaixo: 

 Subseção Blumenau: Rua XV de Novembro, nº 1336, Ed. Brasília, sala 47, Centro. 

Blumenau/SC. CEP 89.010-002. 

Cláusula 3ª VALOR DO CONTRATO  

3.1 O valor total deste Contrato é de R$ XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

3.2 A Tabela abaixo apresenta todos os itens com seus valores unitários e totais que compõe o 

objeto licitado, incluindo o fornecimento e instalação/execução. 

 
 

OBRA: Reforma de Interiores - Subseção de Blumenau - COREN/SC 
  

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, Centro, Blumenau/SC. 
  

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram calculados com 10% a mais de sua área; 2. Todas as 
fiações e encanamentos foram calculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, vernizes e seladores, foram 
calculados a quantidade já computando a quantidade de demãos estipuladas na aplicação. 

 
OBRA E INFRAESTRUTURA 

Item Descrição Unidade Quantidade 
PREÇO (Reais) 

Unitário Total 

1 PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
    

  

1.1 Demolições de paredes, divisórias e forros 
    

  

1.1.1 Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma m² 12,55 R$ R$ 
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manual, sem reaproveitamento 

1.1.2 
Alvenaria em bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m³ 0,25 R$ R$ 

1.2 Retirada de pisos e rodapés 
  

  

1.2.1 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma 
manual, sem reaproveitamento 

m² 64,42 R$ R$ 

1.2.2 
Demolição de rodapé, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m² 16,90 R$ R$ 

1.3 Retirada de louças, metais e acessórios 
  

  

1.3.1 
Remoção de louças, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

Unid. 2,00 R$ R$ 

1.3.2 
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

Unid. 3,00 R$ R$ 

1.4 Retirada de esquadrias de madeira 
  

  

1.4.1 
Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m² 3,36 R$ R$ 

1.5 Diversos 
  

  

1.5.1 
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma 
manual, sem reaproveitamento 

Unid. 10,00 R$ R$ 

1.5.2 
Retirada de Luminárias, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

Unid. 15,00 R$ R$ 

1.5.3 Retirada de tubulação hidrosanitária embutida m 2,30 R$ R$ 

1.5.4 Remoção de cabos elétricos m 32,00 R$ R$ 

1.5.5 Remoção manual de entulho m³ 30,00 R$ R$ 

 
Subtotal 

 
R$ 

2 LAJE, PAREDES E PAINÉIS 
  

  

2.1 Alvenaria 
  

  

2.1.1 

Alvenaria de bloco cerâmico furado 14x19x39cm, 1/2 
vez (espessura 14cm), assentada com argamassa 
traço 1:4:12 (cimento, cal e areia), preparo manual, 
junta de 1cm 

m² 1,89 R$ R$ 

2.1.2 
Verga moldada in loco  em concreto para portas com 
até 1,5m de vão 

m 1,30 R$ R$ 

2.2 Drywall 
  

  

2.2.1 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), 
para uso interno, com duas faces simples e estrutura 
metálica com guias simples, com vãos 

m² 28,25 R$ R$ 

Subtotal R$ 

3 ESQUADRIAS 
  

  

3.1 Portas em madeira 
  

  

3.1.1 

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

Unid. 3,00 R$ R$ 
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3.1.2 
Porta de correr em aluminio, com duas folhas para 
vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador 

m² 3,34 R$ R$ 

3.1.3 Adesivo jateado m² 3,00 R$ R$ 

Subtotal R$ 

4 FORROS 
  

  

4.1 Forro de gesso 
  

  

4.1.1 
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação 

m² 48,02 R$ R$ 

4.1.2 Acabamentos para forro m 24,20 R$ R$ 

 Subtotal    R$ 

5 PISOS E RODAPÉS       

5.1 Regularização de superfície       

5.1.1 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2cm 

m³ 51,12 R$ R$ 

5.2 Piso Vinílico 
  

  

5.2.1 
Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 
3,2mm, fixado com cola 

m² 48,77 R$ R$ 

5.3 Rodapé 
  

  

5.3.1 Canaleta DLP rodapé branca 10cm de altura m 24,00 R$ R$ 

5.3.2 Curva 90° interna de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 14,00 R$ R$ 

5.3.3 Curva 90° externa de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 6,00 R$ R$ 

5.3.4 Derivação em Te de canaleta DLP 10cm Unid. 4,00 R$ R$ 

5.3.5 
Rodapé em poliestireno reciclado, 10cm de altura, 
com cola e bucha - Fornecimento e instalação 

m 21,00 R$ R$ 

5.3.6 
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 60x60cm 

m 3,16 R$ R$ 

5.3.7 Cavilhas para fixação de canaleta DLP Unid. 24,00 R$ R$ 

5.4 Piso Cerâmico 
  

  

5.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm  

m² 2,32 R$ R$ 

5.5 Soleiras 
  

R$ R$ 

5.5.1 Soleira de granito branco, largura 15cm, instalada m 0,80 R$ R$ 

 Subtotal   R$ 

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS       

6.1 Chapisco       

6.1.1 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 
0,5cm, preparo manual 

m² 3,36 R$ R$ 
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6.2 Emboço 
  

  

6.2.1 
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicado manualmente, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas 

m² 3,36 R$ R$ 

6.3 Reboco 
  

  

6.3.1 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 3,36 R$ R$ 

6.4 Acabamentos 
  

  

6.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm  

m² 5,91 R$ R$ 

6.4.2 
Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de 
porcelana, alinhadas a prumo, aplicado em superficies 
internas, incluindo rejunte 

m² 4,07 R$ R$ 

  Subtotal    R$ 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES       

7.1 Impermeabilização áreas molhadas       

7.1.2 
Impermeabilizacao de superficie com emulsao 
asfaltica com elastomero, inclusos primer e veu de 
poliester 

m² 9,06 R$ R$ 

 Subtotal     R$ 

8 VIDROS E ESPELHOS 
  

  

8.1 Espelho 
  

  

8.1.1 
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de 
fixacao, sem moldura 

m² 0,71 R$ R$ 

  Subtotal      R$ 

9 METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS       

9.1 Louças 
  

  

9.1.1 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca - padrão médio, incluso engate flexível em 
metal cromado 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.1.2 
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 
equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em 
metal cromado - fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.2 Metais 
  

  

9.2.1 
Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório, 
padrão médio fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.2.2 
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2", para 
pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.2.3 
Bancada de sobrepor em aço inox acetinado, 
780x435x153mm, fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3 Acessórios 
  

  

9.3.1 
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 
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9.3.2 
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.3 Válvula em metal cromado tipo americana para pia Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.4 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 70cm - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.5 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm  - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.6 
Barra de apoio lateral articulada em aço inox polido 
60cm 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.7 
Dispensador manual de papel toalha interfolhado cor 
branco, com visor e chave 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.8 
Dispensador manual de papel higiênico interfolhado 
(cai cai) 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.9 
Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml com 
reservatório 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.10 
Cabide em aço inox cromado  - fornecimento e 
instalação 

Unid. 3,00 R$ R$ 

9.3.11 
Ralo de escoamento inteligente click up para 
banheiros (10x10cm), zinco com acabamento cromado 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.12 Plug roscável em PVC branco (verificar bitola) Unid. 2,00 R$ R$ 

9.4 Bancadas 
  

R$ R$ 

9.4.1 
Bancada de granito polido para lavatório - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

    Subtotal      R$ 

10 PINTURA       

10.1 Paredes e teto       

10.1.1 Emassamento com massa a óleo, uma demão m² 116,77 R$ R$ 

10.1.2 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
branca com acabamento acetinado em paredes, duas 
demãos 

m² 139,87 R$ R$ 

10.1.3 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
branca com acabamento acetinado em teto, duas 
demãos 

m² 52,82 R$ R$ 

10.1.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
azul com acabamento acetinado em paredes, duas 
demãos 

m² 41,40 R$ R$ 

10.3 Esquadrias 
  

  

10.3.1 
Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 
demãos, aplicação e lixamento 

m² 11,00 R$ R$ 

10.3.2 
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 
03 demãos de esmalte sintético Premium acetinado 

m² 11,00 R$ R$ 

 Subtotal      R$ 

11 ILUMINAÇÃO       

11.1 Luminária de embutir       

11.1.1 
Luminária plafon led de embutir, branca, 30w, 
quadrada 30x30cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação 

Unid. 6,00 R$ R$ 
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11.1.2 
Luminária plafon led de embutir, branca, 18w, 
quadrada 22x22cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

11.1.3 
Luminária plafon led de embutir, branca, 12w, 
quadrada 17x17cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação  

Unid. 1,00 R$ R$ 

11.1.4 
Luminária plafon led de embutir, branca, 6w, quadrada 
12x12cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação 

Unid. 6,00 R$ R$ 

11.1.5 
Luminária plafon led de embutir, branca, 3w, quadrada 
9x9cm, cor branco quente, fornecimento e instalação 

Unid. 3,00 R$ R$ 

  Subtotal        R$ 

12 COMUNICAÇÃO VISUAL       

 
        

13 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA      

  

13.1 Pontos de tomada e iluminação       

13.1.2 
Ponto de tomada, incluindo caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 12,00 R$ R$ 

13.1.3 
Ponto de tomada dupla, incluindo caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 16,00 R$ R$ 

13.1.4 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento 

Unid. 3,00 R$ R$ 

13.1.5 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento 

Unid. 4,00 R$ R$ 

13.1.6 Fita isolante antichama, em rolo 19mmx20m Unid. 2,00 R$ R$ 

13.2 Dispositivo de proteção 
  

R$ R$ 

13.2.1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 5A 

Unid. 2,00 R$ R$ 

13.2.2 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 10A 

Unid. 4,00 R$ R$ 

13.2.3 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 15A 

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.2.4 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 20A 

Unid. 2,00 R$ R$ 

13.2.5 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 25A  

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.2.6 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 50A  

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.3 Quadro de distribuição 
  

  

13.3.1 
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em 
chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos 
monopolares, fornecimento e instalacao 

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.4 Tomadas/ Interruptores 
  

  

13.4.1 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" alto Unid. 9,00 R$ R$ 
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13.4.2 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" médio Unid. 6,00 R$ R$ 

13.4.3 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" baixo Unid. 8,00 R$ R$ 

13.4.4 Interruptor 1 tecla simples Unid. 2,00 R$ R$ 

13.4.5 Interruptor 1 tecla simples com 1 tomada Unid. 1,00 R$ R$ 

13.4.6 Interruptor 2 teclas simples Unid. 2,00 R$ R$ 

13.4.7 Interruptor 3 teclas simples Unid. 2,00 R$ R$ 

13.4.8 Tomada hexagonal, 2 módulos Unid. 9,00 R$ R$ 

13.4.9 Tomada hexagonal, 1 módulo Unid. 12,00 R$ R$ 

13.4.10 
Tomada de telefone e lógica, fornecimento e 
instalação 

Unid. 10,00 R$ R$ 

13.5 Telefone e Lógica 
  

  

13.5.1 
Cabo telefonico CI 50, 10 pares, uso interno, 
fornecimento e instalação 

m 33,60 R$ R$ 

13.5.2 Cabo UTP 4 pares, CAT 6, bitola 23AWG m 33,60 R$ R$ 

13.5.3 
Rack eletrônico 16U, preto, com conexões para cabos 
UTP Cat. 6, e até tomadas de lógica RJ-45 

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.5.4 Câmeras de segurança Unid. 2,00 R$ R$ 

Subtotal   R$ 

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

  

14.1 Água fria 
  

  

14.1.1 Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 20mm Unid. 4,00 R$ R$ 

14.1.2 Te de PVC, 90 graus, soldável 20mm Unid. 2,00 R$ R$ 

14.1.3 
Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 
graus, 20mm x 1/2" 

Unid. 3,00 R$ R$ 

14.1.4 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm m 9,56 R$ R$ 

14.2 Esgoto 
  

  

14.2.1 
Caixa sifonada PVC, 100x100x50mm, com três 
entradas 

Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.2 
Curva de PVC longa, 90 graus, 100mm, fornecida e 
instalada 

Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.3 
Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 50mm, fornecido e 
instalado 

Unid. 9,00 R$ R$ 

14.2.4 Junção simples em PVC, 100mm x 100mm Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.5 
Te de PVC, 90 graus, soldável 100mm, fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.6 Cap de PVC, soldável 40mm Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.7 Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 100mm m 1,37 R$ R$ 

14.2.8 
Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 50mm, fornecido 
e instalado 

m 8,40 R$ R$ 

Subtotal    R$ 

15 
EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO   
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15.1 Extintor 
  

  

15.1.1 
Extintor de incendio tipo pó químico seco ABC 4Kg, 
fixado na parede com suporte metálico - Fornecimento 
e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

15.2 Iluminação 
  

  

15.2.1 
Bloco autonomo de iluminação de emergencia, 
fornecimento e instalação 

Unid. 3,00 R$ R$ 

15.3 Placas 
  

  

15.3.1 Placa em PVC para extintor de incêndio Unid. 1,00 R$ R$ 

15.3.2 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 3,00 R$ R$ 

Subtotal     R$ 

16 AR CONDICIONADO SPLIT 
  

  

16.1 Tubulação e Acessórios 
  

  

16.1.1 Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento térmico m 6,20 R$ R$ 

16.1.2 Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento térmico m 6,20 R$ R$ 

16.2 Aparelhos 
  

  

16.2.1 
Ar Condicionado Bi Split, cor branco, quente e frio, 
14000 BTUs (2 evaporadoras 7000 BTUs), 220V 

Unid. 1,00 R$ R$ 

16.2.2 Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 1,00 R$ R$ 

16.3 Instalação 
  

  

16.3.1 Equipe com montador eletromecânico e ajudante H 3,00 R$ R$ 

Subtotal  R$ 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

  

17.1 Limpeza final 
  

  

17.1.1 Limpeza final da obra m² 50,74 R$ R$ 

Subtotal   R$ 

TOTAL OBRA R$ 

 
 

3.3 Os valores apresentados para a execução do objeto licitado então incluídos todos os gastos ou 

despesas com instalações de máquinas, equipamentos próprios, como também as despesas 

de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução da 

obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva 

e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão de obra necessária a tais 

atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer 

natureza, lucro e outros encargos ou acessórios. 
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Cláusula 4ª DOS PAGAMENTOS 

4.1 Haverá medição das etapas entregues a cada 15 (quinze) dias corridos após o inicio das obras, 

sendo necessário entregar 100% do item para que seja realizado o pagamento da etapa 

entregue, conforme o percentual apontado na Cláusula 5ª – Cronograma Físico Financeiro. 

4.2 A quitação da última etapa fica condicionada ao recebimento definitivo da obra. 

4.3 Em caso de atraso na execução da obra, sem justificativa, ou com justificativa não aceita pela 

Contratante, o pagamento ocorrerá somente na entrega total da obra. 

4.4 Será permitido, em casos excepcionais, o pagamento de serviços prestados e medidos 

correspondentes a parcela em valor inferior à prevista no cronograma físico-financeiro, desde 

que motivado por fato superveniente à contratação, devidamente justificado pelo licitante 

vencedor e tecnicamente aceito pela Fiscalização. 

4.5 O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no Cronograma Físico-

financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

4.6 Após a medição a contratada deverá entregar a nota fiscal com relatório das etapas entregues 

ao fiscal da obra. 

4.7 Quando do pagamento do item 16.2 (Ar Condicionado) deverá ser emitida nota fiscal individual. 

4.8 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis após o aceite/atesto do fiscal da 

obra na nota fiscal e relatório entregue, desde que não haja fator impeditivo imputável ao 

licitante vencedor. 

4.9 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

Cláusula 5ª DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

5.1 O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

 
5.2 Será permitido, em casos excepcionais, o pagamento de serviços prestados e medidos 

correspondentes a parcela em valor inferior à prevista no cronograma físico-financeiro, desde 

que motivado por fato superveniente à contratação, devidamente justificado pelo licitante 

vencedor e tecnicamente aceito pela Fiscalização. 
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OBRA: Reforma de Interiores - Subseção de Blumenau - COREN/SC

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, Centro, Blumenau/SC.

VALOR ETAPAS

% R$ DIAS SEMANAS semana 01 semana 02 semana 03 semana 04 semana 05 semana 06 semana 07 semana 08 semana 09 semana 10

R$ 753,34 R$ 753,35 R$ 376,67

40,00% 40,00% 20,00%

R$ 2.452,80

100,00%

R$ 144,00 R$ 4.078,72

3,41% 96,59%

R$ 2.711,19

100,00%

R$ 271,20 R$ 5.017,30 R$ 4.813,89 R$ 501,73

2,56% 47,31% 45,40% 4,73%

R$ 302,45 R$ 725,26

29,43% 70,57%

R$ 655,40

100,00%

R$ 59,39

100,00%

R$ 209,99 R$ 2.099,93 R$ 126,00

8,62% 86,21% 5,17%

R$ 279,42 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77

5,39% 23,65% 23,65% 23,65% 23,65%

R$ 1.355,95

100,00%

R$ 959,09 R$ 6.144,59 R$ 1.843,02

10,72% 68,68% 20,60%

R$ 238,10 R$ 150,13

61,33% 38,67%

R$ 396,99

100,00%

R$ 5.537,82

100,00%

TOTAL 100,0% R$ 47.852,80 13,46 R$ 753,34 R$ 753,35 R$ 3.900,07 R$ 11.116,18 R$ 15.237,88 R$ 8.137,59 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 1.223,77 R$ 4.283,08

0,78

0,25

0,25 0,05

0,67

1,23

3,33

0,27

0,53

0,96

1,36

2,64

4,80

3,91

2,90 0,58

0,14

0,16

21,14 4,23

TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT
11,57% R$ 5.537,82

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,81% R$ 388,23

15
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
0,83% R$ 396,99

17

13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA 
18,70% R$ 8.946,70

10 PINTURA 10,81% R$ 5.174,50

11 ILUMINAÇÃO 2,83% R$ 1.355,95

8 VIDROS E ESPELHOS 0,12% R$ 59,39

9
METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E 

ACESSÓRIOS
5,09% R$ 2.435,92

6
REVESTIMENTOS DE PAREDES 

INTERNAS
2,15% R$ 1.027,71

7 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,37% R$ 655,40

4 FORROS 5,67% R$ 2.711,19

5 PISOS E RODAPÉS 22,16% R$ 10.604,12

2 LAJE, PAREDES E PAINÉIS 5,13% R$ 2.452,80

3 ESQUADRIAS 8,82% R$ 4.222,72

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1
PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
3,94%

Tabela 03 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,36

1,46

0,71

0,78

2,67 0,53

1,81

7,28

R$ 1.883,36

DATA: 

04/06/2018

OBRA E INFRAESTRUTURA

PERÍODO DE EXECUÇÃO

12,49 2,50

DANIELA ACCORINTE LOPES CAU NºA113812

 
 

Cláusula 6ª PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E RECEBIMENTO 

6.1 A Contratada deverá iniciar a execução da obra em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura 

do contrato. 

6.2 O prazo para término da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do início dos 

trabalhos. Suspendendo este prazo durante o recesso de final de ano do Coren/SC. 

6.3 Após o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante 

vencedor, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as fiscalizações do contrato e da obra 

apontarão as pendências e ajustes necessários para a conclusão dos serviços contratados. 

Nesse momento, será elaborado o Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do 

contrato, com os apontamentos feitos pela fiscalização da obra, o qual será assinado pelas 

partes. 

6.4 De posse do Termo de Recebimento Provisório, o licitante vencedor terá prazo de até 20 (vinte) 

dias para o atendimento de todas as exigências da fiscalização do contrato e da obra, 

referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados. Então, o Termo de 

Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado pelas fiscalizações do contrato e 

da obra em até 7 (sete) dias após o recebimento de comunicação escrita do licitante vencedor 

de que a obra está inteiramente concluída. 

 
 
 
 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 011/2018 – Coren/SC                                                                                                                Página 56 de 70 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

Cláusula 7ª DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA OBRA 

7.1 Conforme regimento interno do condomínio as atividades que gerarem quaisquer  tipo de 

barulho ou que utilize transporte de materiais ou equipamentos em áreas comuns do 

condomínio só podem ser realizadas nos seguintes horários: 

 Dias úteis: das 18:00 às 07:30. 

 Sábados: a partir das 12:00. 

 Domingos: qualquer horário 

 

Cláusula 8ª DA GARANTIA 

8.1 Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, o licitante vencedor prestará garantia em 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em até 10 (dez) dias 

após sua assinatura, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

 Caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 Seguro-garantia; ou 

 Fiança bancária. 

 
8.2 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade, no 

mínimo, de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato. Em caso de 

prorrogação do prazo contratual a garantia deverá ser estendida até o seu término de vigência. 

8.3 A não apresentação da garantia no prazo estabelecido no item 8.1, sem justificativa aceita pelo 

Coren/SC, ensejará a rescisão contratual. 

8.4  A garantia somente será liberada ao licitante vencedor após o integral cumprimento de todas 

as obrigações contratuais. 

 

Cláusula 9ª DA GARANTIA DA OBRA 

9.1 A empresa licitante deverá prestar garantia com prazo não inferior a 5 (cinco) anos, a contar do 

recebimento definitivo da obra, para os materiais, equipamentos, mão de obra e serviços. 

9.2 Para o aparelho de ar condicionado split  garantia poderá ser de, no mínimo, 2 (dois) anos para 

o produto e 3 (três) anos para o compressor, incluindo mão de obra e peças. 
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Cláusula 10ª DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

10.1 O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura até o prazo final da garantia do objeto 

licitado. 

 

Cláusula 11ª DOS REAJUSTES 

11.1 O preço pelo qual será contratado o objeto da presente Licitação, considerando o prazo de 

vigência, não sofrerá reajustes, salvo, por acordo das partes, nas situações previstas no artigo 

65, inciso II, alínea d, da Lei n.º 8.666/93, para manter o equilíbrio econômico financeiro. 

 

Cláusula 12ª DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 Fica autorizada a subcontratação parcial dos itens deste Contrato. 

12.2 Na hipótese da subcontratação do objeto contratado, a Contratada deverá assumir inteira 

responsabilidade técnica e operacional pela execução do Contrato/instrumento hábil, zelando 

pela observância de todas as obrigações firmadas com o Coren/SC, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por eventuais problemas e/ou 

irregularidades constatadas. 

12.3 É vedada a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão da obra. 

 

Cláusula 13ª DO FISCAL DO CONTRATO 

13.1 O fiscal do contrato será a empregada pública do Coren/SC Francine Evaldt, que receberá 

auxílio para a fiscalização da arquiteta responsável pelo projeto da reforma Arquiteta Daniela 

Accorinte Lopes, CAU nº A113812-0. 

13.2 O fiscal do contrato terá autoridade para:  

13.2.1 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

13.2.2 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o 
prazo para sua retirada do local da execução dos serviços. 

13.3 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 

responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

13.4 Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto durante a execução deste Contrato, sem 

autorização expressa dos fiscais do Coren/SC. 

13.5 O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) pelo Fiscal do 

Coren/SC deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes aspectos: 

13.5.1 Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 
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13.5.2 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

13.5.3 A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 

13.5.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes deste Contrato e do Edital de 
Licitação; 

13.5.5 A satisfação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

 

Cláusula 14ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1 Acertar com a Contratante os detalhes e pormenores da execução da obra; 

14.2 Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com a proposta apresentada, 

com os projetos, com as cláusulas avençadas, e normas estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações, de forma a não interferir no andamento da Contratante; 

14.3 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

14.4 Quando da contratação, e como condição para tanto, a empresa vencedora do presente 

certame, se não registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 

Santa Catarina – CREA/SC, deverá providenciar o seu visto/registro para execução (o qual se 

fizer necessário) perante o CREA/SC; 

14.5 Providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução 

dos serviços, taxas incidentes, matrícula específica para os serviços, junto aos órgãos 

competentes; 

14.6 Providenciar as ART’s de execução de todos os serviços enumerados no Termo de Referência, 

e entregá-las ao fiscal do Contrato, antes de iniciada a obra. Os custos com as ART’s serão de 

responsabilidade da Contratante; 

14.7 Entregar à Contratante a relação de funcionários que realizarão os serviços, contendo o nome 

e o número da carteira de identidade destes; 

14.8 Executar os serviços objeto do Contrato, de acordo com as normas da ABNT, utilizando 

materiais de boa qualidade; 

14.9 Responder por quaisquer danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços objeto deste Contrato, não podendo ser arguido, para 

efeitos de exclusão de responsabilidade, o fato de o Contratante proceder à fiscalização ou 

acompanhamento da execução dos referidos serviços; 

14.10 Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações 

fiscais, comerciais, civis, trabalhistas, sociais e previdenciárias, inclusive no que diz respeito 

às normas de segurança no trabalho, prevista na legislação específica, bem como os demais 

encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta Licitação; 
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14.11 Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados, materiais e 

equipamentos empregados, os quais deverão sempre se embasar na legislação vigente e 

normas oficiais, podendo o Coren/SC realizar verificações extraordinárias sempre que julgue 

necessário; 

14.11.1 Os custos com os ensaios, verificações e provas exigidos por normas técnicas oficiais 

para a boa execução do objeto, correrão por conta da Contratada 

14.12 Manter no local dos serviços: instalações, funcionários e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do Contrato; 

14.13 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, cabendo-lhe prestar 

todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas; 

14.14 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços objeto do presente Contrato; 

14.15 Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização referentes a defeitos e 

imperfeições inerentes ao objeto dos serviços contratados, no prazo de 20 (vinte) dias, sem 

que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a atividade da 

fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratante, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade; 

14.16 Comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

execução da obra; 

14.17 Cumprir todas as exigências das leis e normas atinentes à segurança, higiene e medicina de 

trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual e coletivo a todos os 

que trabalhem ou, por qualquer motivo, permaneçam na obra; 

14.18 Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante toda 

a execução da obra; 

14.19 Responsabilizar-se integralmente pelos seus profissionais, primando pela qualidade, 

desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a 

vigência do Contrato, dentro dos prazos e condições estabelecidos. 

 

Cláusula 15ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1 Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, sempre que 

necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

15.2 Fornecer as plantas, cronograma físico-financeiro e projetos necessários à perfeita 

compreensão dos serviços e especificações técnica a eles relacionados; 

15.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

15.4 Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no 

Contrato, ou nas demais informações e instruções complementares, necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços; 
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15.5 Aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o atendimento à 

composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas; 

15.6 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços; 

15.7 Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, em obediência ao 

previsto no projeto e no cronograma; 

15.8 Verificar e aprovar eventuais acréscimos ou supressões de serviços ou materiais necessários 

ao perfeito cumprimento do objeto deste Contrato; 

15.9 Promover, através da Fiscal do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 

prestados, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências 

de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

15.10 Elaborar o Termo de Recebimento Provisório, após o término e entrega da obra, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, apontando as pendências e ajustes 

necessários para a conclusão dos serviços contratados; 

15.11 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste 

Contrato; 

15.12 A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a prestação 

dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados, por ajuste 

entre as partes. 

 

Cláusula 16ª DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

16.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Coren/SC – Orçamento Programa 

2018, e correrá sob a seguintes rubricas orçamentárias: 

16.1.1 Item 1 a 15 e 17: Rubrica 33.90.39.002.026 – Serviço de Engenharia e Projetos; 

16.1.2 Item 16: Rubrica 44.90.52.003 – Maq. e Equipamentos. 

 

Cláusula 17ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) 

do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

17.1.1 Apresentar documentação ou declaração falsa; 

17.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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17.1.3 Falhar na execução do Contrato; 

17.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5 Cometer fraude fiscal. 

17.2 Para os fins do item 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 

92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

17.3 O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 

78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93. 

17.4 A Contratante ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a Contratada e os 

terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 

Cláusula 18ª DA RESCISÃO DO CONTRATO 

18.1 A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a rescisão do 

Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

18.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

18.2.1 Determinada por ato administrativo unilateral e motivado da Contratante, frente a 

situações de descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada, 

lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, decidir rescindir o 

Contrato; 

18.2.2 Amigável, por acordo formalizado no processo entre o Contratante e a Contratada, 

desde que haja conveniência para o Contratante; 

18.2.3 Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme 

os termos de sentença transitada em julgado. 

18.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e, no 

procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o 

Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

18.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.5 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

18.6 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da Lei n.º 

8.666/1993, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 

18.6.1 Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 
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18.6.2 Pagamento do custo de desmobilização. 

Cláusula 19ª DO FORO 

19.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro da Justiça 

Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes. 

 

 
 

Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2018. 

 
 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Msc. Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Alessandra Junkes Coutinho 

Tesoureira do Coren/SC 
 
 

CONTRATADO: ................................................................................................ 
XXXXXXXXXX 

Representante do Fornecedor 

 
Testemunhas: 
1) ___________________________ 2) __________________________ 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Processo Licitatório n.º 013.926208/2018 
Pregão Eletrônico n.º 011/2018 – Coren/SC  

 

Nome da empresa Licitante:_________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________ 

Endereço completo:_______________________________________________ 

Telefone/Fax:___________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

 

Nome Preposto __________________________________________________________(quem irá 

representar a Licitante administrativamente, sempre que for necessário, e receber as demandas e 
reclamações da Administração, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotar ocorrências, 

tomar medidas para sanar eventuais falhas). 
CPF Preposto:___________________________________________________ 

Telefone Preposto:___________________________________________________ 

 E-mail Preposto:_____________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

OBRA: Reforma de Interiores - Subseção de Blumenau - COREN/SC 
  

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1336, sala 47, Centro, Blumenau/SC. 
  

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram calculados com 10% a mais de sua área; 2. Todas as 
fiações e encanamentos foram calculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, vernizes e seladores, foram 
calculados a quantidade já computando a quantidade de demãos estipuladas na aplicação. 

 
OBRA E INFRAESTRUTURA 

Item Descrição Unidade Quantidade 
PREÇO (Reais) 

Unitário Total 

1 PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
    

  

1.1 Demolições de paredes, divisórias e forros 
    

  

1.1.1 
Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma 
manual, sem reaproveitamento 

m² 12,55 R$ R$ 

1.1.2 
Alvenaria em bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m³ 0,25 R$ R$ 

1.2 Retirada de pisos e rodapés 
  

  

1.2.1 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma 
manual, sem reaproveitamento 

m² 64,42 R$ R$ 

1.2.2 
Demolição de rodapé, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m² 16,90 R$ R$ 

1.3 Retirada de louças, metais e acessórios 
  

  

1.3.1 Remoção de louças, de forma manual, sem Unid. 2,00 R$ R$ 
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reaproveitamento 

1.3.2 
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

Unid. 3,00 R$ R$ 

1.4 Retirada de esquadrias de madeira 
  

  

1.4.1 
Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m² 3,36 R$ R$ 

1.5 Diversos 
  

  

1.5.1 
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma 
manual, sem reaproveitamento 

Unid. 10,00 R$ R$ 

1.5.2 
Retirada de Luminárias, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

Unid. 15,00 R$ R$ 

1.5.3 Retirada de tubulação hidrosanitária embutida m 2,30 R$ R$ 

1.5.4 Remoção de cabos elétricos m 32,00 R$ R$ 

1.5.5 Remoção manual de entulho m³ 30,00 R$ R$ 

 
Subtotal 

 
R$ 

2 LAJE, PAREDES E PAINÉIS 
  

  

2.1 Alvenaria 
  

  

2.1.1 

Alvenaria de bloco cerâmico furado 14x19x39cm, 1/2 
vez (espessura 14cm), assentada com argamassa 
traço 1:4:12 (cimento, cal e areia), preparo manual, 
junta de 1cm 

m² 1,89 R$ R$ 

2.1.2 
Verga moldada in loco  em concreto para portas com 
até 1,5m de vão 

m 1,30 R$ R$ 

2.2 Drywall 
  

  

2.2.1 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), 
para uso interno, com duas faces simples e estrutura 
metálica com guias simples, com vãos 

m² 28,25 R$ R$ 

Subtotal R$ 

3 ESQUADRIAS 
  

  

3.1 Portas em madeira 
  

  

3.1.1 

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

Unid. 3,00 R$ R$ 

3.1.2 
Porta de correr em aluminio, com duas folhas para 
vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador 

m² 3,34 R$ R$ 

3.1.3 Adesivo jateado m² 3,00 R$ R$ 

Subtotal R$ 

4 FORROS 
  

  

4.1 Forro de gesso 
  

  

4.1.1 
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação 

m² 48,02 R$ R$ 
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4.1.2 Acabamentos para forro m 24,20 R$ R$ 

 Subtotal    R$ 

5 PISOS E RODAPÉS       

5.1 Regularização de superfície       

5.1.1 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2cm 

m³ 51,12 R$ R$ 

5.2 Piso Vinílico 
  

  

5.2.1 
Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 
3,2mm, fixado com cola 

m² 48,77 R$ R$ 

5.3 Rodapé 
  

  

5.3.1 Canaleta DLP rodapé branca 10cm de altura m 24,00 R$ R$ 

5.3.2 Curva 90° interna de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 14,00 R$ R$ 

5.3.3 Curva 90° externa de canaleta DLP 10cm de altura Unid. 6,00 R$ R$ 

5.3.4 Derivação em Te de canaleta DLP 10cm Unid. 4,00 R$ R$ 

5.3.5 
Rodapé em poliestireno reciclado, 10cm de altura, 
com cola e bucha - Fornecimento e instalação 

m 21,00 R$ R$ 

5.3.6 
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 60x60cm 

m 3,16 R$ R$ 

5.3.7 Cavilhas para fixação de canaleta DLP Unid. 24,00 R$ R$ 

5.4 Piso Cerâmico 
  

  

5.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm  

m² 2,32 R$ R$ 

5.5 Soleiras 
  

R$ R$ 

5.5.1 Soleira de granito branco, largura 15cm, instalada m 0,80 R$ R$ 

 Subtotal   R$ 

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS       

6.1 Chapisco       

6.1.1 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 
0,5cm, preparo manual 

m² 3,36 R$ R$ 

6.2 Emboço 
  

  

6.2.1 
Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicado manualmente, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas 

m² 3,36 R$ R$ 

6.3 Reboco 
  

  

6.3.1 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 3,36 R$ R$ 

6.4 Acabamentos 
  

  

6.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm  

m² 5,91 R$ R$ 
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6.4.2 
Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de 
porcelana, alinhadas a prumo, aplicado em superficies 
internas, incluindo rejunte 

m² 4,07 R$ R$ 

  Subtotal    R$ 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES       

7.1 Impermeabilização áreas molhadas       

7.1.2 
Impermeabilizacao de superficie com emulsao 
asfaltica com elastomero, inclusos primer e veu de 
poliester 

m² 9,06 R$ R$ 

 Subtotal     R$ 

8 VIDROS E ESPELHOS 
  

  

8.1 Espelho 
  

  

8.1.1 
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de 
fixacao, sem moldura 

m² 0,71 R$ R$ 

  Subtotal      R$ 

9 METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS       

9.1 Louças 
  

  

9.1.1 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca - padrão médio, incluso engate flexível em 
metal cromado 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.1.2 
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 
equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em 
metal cromado - fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.2 Metais 
  

  

9.2.1 
Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório, 
padrão médio fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.2.2 
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2", para 
pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.2.3 
Bancada de sobrepor em aço inox acetinado, 
780x435x153mm, fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3 Acessórios 
  

  

9.3.1 
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.2 
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.3 Válvula em metal cromado tipo americana para pia Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.4 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 70cm - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.5 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm  - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.6 
Barra de apoio lateral articulada em aço inox polido 
60cm 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.7 
Dispensador manual de papel toalha interfolhado cor 
branco, com visor e chave 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.8 Dispensador manual de papel higiênico interfolhado Unid. 1,00 R$ R$ 
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(cai cai) 

9.3.9 
Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml com 
reservatório 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.10 
Cabide em aço inox cromado  - fornecimento e 
instalação 

Unid. 3,00 R$ R$ 

9.3.11 
Ralo de escoamento inteligente click up para 
banheiros (10x10cm), zinco com acabamento cromado 

Unid. 1,00 R$ R$ 

9.3.12 Plug roscável em PVC branco (verificar bitola) Unid. 2,00 R$ R$ 

9.4 Bancadas 
  

R$ R$ 

9.4.1 
Bancada de granito polido para lavatório - 
fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

    Subtotal      R$ 

10 PINTURA       

10.1 Paredes e teto       

10.1.1 Emassamento com massa a óleo, uma demão m² 116,77 R$ R$ 

10.1.2 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
branca com acabamento acetinado em paredes, duas 
demãos 

m² 139,87 R$ R$ 

10.1.3 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
branca com acabamento acetinado em teto, duas 
demãos 

m² 52,82 R$ R$ 

10.1.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
azul com acabamento acetinado em paredes, duas 
demãos 

m² 41,40 R$ R$ 

10.3 Esquadrias 
  

  

10.3.1 
Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 
demãos, aplicação e lixamento 

m² 11,00 R$ R$ 

10.3.2 
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 
03 demãos de esmalte sintético Premium acetinado 

m² 11,00 R$ R$ 

 Subtotal      R$ 

11 ILUMINAÇÃO       

11.1 Luminária de embutir       

11.1.1 
Luminária plafon led de embutir, branca, 30w, 
quadrada 30x30cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação 

Unid. 6,00 R$ R$ 

11.1.2 
Luminária plafon led de embutir, branca, 18w, 
quadrada 22x22cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

11.1.3 
Luminária plafon led de embutir, branca, 12w, 
quadrada 17x17cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação  

Unid. 1,00 R$ R$ 

11.1.4 
Luminária plafon led de embutir, branca, 6w, quadrada 
12x12cm, cor branco quente, fornecimento e 
instalação 

Unid. 6,00 R$ R$ 

11.1.5 
Luminária plafon led de embutir, branca, 3w, quadrada 
9x9cm, cor branco quente, fornecimento e instalação 

Unid. 3,00 R$ R$ 
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  Subtotal        R$ 

12 COMUNICAÇÃO VISUAL       

 
        

13 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA      

  

13.1 Pontos de tomada e iluminação       

13.1.2 
Ponto de tomada, incluindo caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 12,00 R$ R$ 

13.1.3 
Ponto de tomada dupla, incluindo caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

Unid. 16,00 R$ R$ 

13.1.4 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento 

Unid. 3,00 R$ R$ 

13.1.5 
Ponto de iluminação, incluindo interruptor paralelo, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento 

Unid. 4,00 R$ R$ 

13.1.6 Fita isolante antichama, em rolo 19mmx20m Unid. 2,00 R$ R$ 

13.2 Dispositivo de proteção 
  

R$ R$ 

13.2.1 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 5A 

Unid. 2,00 R$ R$ 

13.2.2 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 10A 

Unid. 4,00 R$ R$ 

13.2.3 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 15A 

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.2.4 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 20A 

Unid. 2,00 R$ R$ 

13.2.5 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 25A  

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.2.6 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, 
corrente nominal de 50A  

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.3 Quadro de distribuição 
  

  

13.3.1 
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em 
chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos 
monopolares, fornecimento e instalacao 

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.4 Tomadas/ Interruptores 
  

  

13.4.1 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" alto Unid. 9,00 R$ R$ 

13.4.2 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" médio Unid. 6,00 R$ R$ 

13.4.3 Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2" baixo Unid. 8,00 R$ R$ 

13.4.4 Interruptor 1 tecla simples Unid. 2,00 R$ R$ 

13.4.5 Interruptor 1 tecla simples com 1 tomada Unid. 1,00 R$ R$ 

13.4.6 Interruptor 2 teclas simples Unid. 2,00 R$ R$ 

13.4.7 Interruptor 3 teclas simples Unid. 2,00 R$ R$ 

13.4.8 Tomada hexagonal, 2 módulos Unid. 9,00 R$ R$ 

13.4.9 Tomada hexagonal, 1 módulo Unid. 12,00 R$ R$ 
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13.4.10 
Tomada de telefone e lógica, fornecimento e 
instalação 

Unid. 10,00 R$ R$ 

13.5 Telefone e Lógica 
  

  

13.5.1 
Cabo telefonico CI 50, 10 pares, uso interno, 
fornecimento e instalação 

m 33,60 R$ R$ 

13.5.2 Cabo UTP 4 pares, CAT 6, bitola 23AWG m 33,60 R$ R$ 

13.5.3 
Rack eletrônico 16U, preto, com conexões para cabos 
UTP Cat. 6, e até tomadas de lógica RJ-45 

Unid. 1,00 R$ R$ 

13.5.4 Câmeras de segurança Unid. 2,00 R$ R$ 

Subtotal   R$ 

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

  

14.1 Água fria 
  

  

14.1.1 Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 20mm Unid. 4,00 R$ R$ 

14.1.2 Te de PVC, 90 graus, soldável 20mm Unid. 2,00 R$ R$ 

14.1.3 
Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 
graus, 20mm x 1/2" 

Unid. 3,00 R$ R$ 

14.1.4 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm m 9,56 R$ R$ 

14.2 Esgoto 
  

  

14.2.1 
Caixa sifonada PVC, 100x100x50mm, com três 
entradas 

Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.2 
Curva de PVC longa, 90 graus, 100mm, fornecida e 
instalada 

Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.3 
Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 50mm, fornecido e 
instalado 

Unid. 9,00 R$ R$ 

14.2.4 Junção simples em PVC, 100mm x 100mm Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.5 
Te de PVC, 90 graus, soldável 100mm, fornecimento e 
instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.6 Cap de PVC, soldável 40mm Unid. 1,00 R$ R$ 

14.2.7 Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 100mm m 1,37 R$ R$ 

14.2.8 
Tubo de PVC rigido, com ponta lisa, 50mm, fornecido 
e instalado 

m 8,40 R$ R$ 

Subtotal    R$ 

15 
EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNCIO   

  

15.1 Extintor 
  

  

15.1.1 
Extintor de incendio tipo pó químico seco ABC 4Kg, 
fixado na parede com suporte metálico - Fornecimento 
e instalação 

Unid. 1,00 R$ R$ 

15.2 Iluminação 
  

  

15.2.1 
Bloco autonomo de iluminação de emergencia, 
fornecimento e instalação 

Unid. 3,00 R$ R$ 

15.3 Placas 
  

  

15.3.1 Placa em PVC para extintor de incêndio Unid. 1,00 R$ R$ 

15.3.2 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 3,00 R$ R$ 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 011/2018 – Coren/SC                                                                                                                Página 70 de 70 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

Subtotal     R$ 

16 AR CONDICIONADO SPLIT 
  

  

16.1 Tubulação e Acessórios 
  

  

16.1.1 Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento térmico m 6,20 R$ R$ 

16.1.2 Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento térmico m 6,20 R$ R$ 

16.2 Aparelhos 
  

  

16.2.1 
Ar Condicionado Bi Split, cor branco, quente e frio, 
14000 BTUs (2 evaporadoras 7000 BTUs), 220V 

Unid. 1,00 R$ R$ 

16.2.2 Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 1,00 R$ R$ 

16.3 Instalação 
  

  

16.3.1 Equipe com montador eletromecânico e ajudante H 3,00 R$ R$ 

Subtotal  R$ 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
  

  

17.1 Limpeza final 
  

  

17.1.1 Limpeza final da obra m² 50,74 R$ R$ 

Subtotal   R$ 

TOTAL OBRA R$ 

 

VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica. 

*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 011/2018 do Coren/SC, declaramos que:  

 Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos 

objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra 

especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, 

trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 

taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de 

administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, 

despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/2018 do Coren/SC, e seus 

Anexos; 

 

 O(s) serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas do Edital 

respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado. 

 
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2018 

 

_____________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 


