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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017.926208/2019 

CARTA CONVITE N.º 001/2019 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE INTERIORES PARA CRIAÇÃO DO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE SANTA CATARIANA 

 
 
 
 

 
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO 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, inscrito no CNPJ nº 75.308.106/0001-56, com sede na 

Av. Mauro Ramos, n° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° 

andar, Centro, Florianópolis/SC, por sua Comissão de Licitação 

designado pela Portaria nº 182, de 16 de outubro de 2019, da 

Presidente do Coren/SC torna público aos interessados que realizará 

Licitação na modalidade Carta Convite 001/2019, tipo Menor Preço 

Global por regime de empreitada e adjudicação por serviço completo, 

para a contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

DE REFORMA DE INTERIORES PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE 

DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA, o qual será processado e julgado 

em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas atualizações, 

e, também, com as disposições contidas neste Convite. 
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1 LOCAIS E DATAS 

1.1 Os envelopes contendo a documentação serão recebidos somente na Sede do Coren/SC, 

localizada na Av. Mauro Ramos, n° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, 

Centro, Florianópolis/SC. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 

Data:  25/11/2019 HORA: 09h30min 

Local: Somente na Sede do COREN-SC situada na Av. Mauro Ramos, n° 224, Edifício 

Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar 

  

1.2 A sessão pública para a abertura de envelopes e processamento da licitação ocorrerá no 

Auditório do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, situado na Av. Mauro 

Ramos, n° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. 

 

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 

Data:   25/11/2019 HORA: 09h30min 

Local: Av. Mauro Ramos, n° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 9° andar 

  

1.3 O inteiro teor desta Carta Convite poderá ser obtido nos site www.corensc.gov.br ou por e-mail 

licitacap@corensc.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.   

1.4 Não havendo expediente, por qualquer razão na data estabelecida no preâmbulo, a sessão 

inaugural ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

local e horário. 

1.5 As decisões da Comissão Permanente de Licitação dar-se-á publicidade no Diário Oficial da 

União, salvo em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente aos 

representantes legais das licitantes presentes na sessão pública, principalmente, quanto ao 

resultado de: 

1.5.1 Julgamento da licitação; 

1.5.2 Recursos porventura interpostos. 

2 OBJETO 

2.1 Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para executar a 

reforma de interiores das salas 801 e 802 do Edifício Alliança, localizado no Centro de 

Florianópolis que abrigará o Centro de Documentação e Memórias do Coren/SC. 

2.2 As especificações técnicas, características e requisitos mínimos para cada item estão 

especificados no Projeto Básico (Anexo I), o qual integra a presente Carta Convite 

independentemente de transcrição.  

http://www.corensc.gov.br/
mailto:licitacap@corensc.gov.br
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3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação, que atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 

competente, ou pela Comissão Permanente de Licitação à vista dos originais. 

3.2 Não poderão participar as empresas que se encontrarem em processo de falência (salvo em 

recuperação judicial), concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que 

não funcionam no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e 

contratar com as Administrações Públicas Federal. 

3.3 A simples apresentação da Proposta neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas nesta Carta Convite e seus anexos. 

3.4 Fica vedado ao autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, participar, direta 

ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 

eles necessários, conforme prescreve o art. 9º, inc. I, da Lei nº 8666/93. 

3.5 Fica vedada à empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto básico ou executivo seja dirigente, acionista ou 

detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontrato, participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários, conforme dispõe o art. 9º, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

3.6 Fica vedado aos servidores, membro da comissão de licitação, contratante ou responsável pela 

licitação participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários, conforme dispõe o art. 9º, inc. III e § 4º, da Lei nº 

8.666/93. 

3.7 Fica vedada a participação, concomitantemente, de empresas cujo quadro societário seja 

composto pelos mesmos sócios ou qualquer um deles. 

3.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação, empresa da qual participe, de 

qualquer forma, empregado, membros do Conselho, Fiscais ou funcionários do Coren/SC. 

3.9 A observância das vedações aqui descritas é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de desclassificação. 
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4 DA VISITORIA 

4.1 A visita prévia deverá ser realizada para o licitante estar: 

4.1.1 Ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem 

sobre os projetos, e estes sobre o quantitativo orientativo; 

4.1.2 Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes fornecidos em projeto; 

4.1.3 Visitou o local da obra, inspecionou as instalações hidráulicas e elétricas existentes, 

verificou pisos e revestimentos cerâmicos a ser reformado; demolições ou retiradas; 

4.1.4 Identificou as patologias “in loco” a solucionar, constatando a atual situação da 

edificação em questão. 

4.2 A vistoria prévia é opcional e deve ser: 

4.2.1 Previamente agendada com a Sede do Coren/SC, em dias úteis, por meio do telefone 

(48) 3224-9091, no horário das 08 às 16 horas, ou pelo e-mail 

aline.aguiar@corensc.gov.br; 

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

4.2.3 Acompanhada por representante do Coren/SC. 

4.3 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 consequência do 

presente certame. 

4.4 Endereço da Obra/Vistoria:  

4.4.1 Rua Felipe Schmidt, n.º 315, salas 801 e 802, Centro, Florianópolis/SC. 

5 DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão iniciados, em sessão pública, com a 

identificação e o credenciamento dos sócios-diretores e/ou representantes legais das licitantes, 

no local, data e hora previstos nesta Carta Convite, após o que serão abertos e analisados os 

envelopes numerados, contendo os documentos para Habilitação e as Propostas Comerciais. 

5.2 Na sessão pública para recebimento da Documentação de Habilitação e Proposta Comercial 

o Licitante/representante deverá se apresentar para credenciamento junto à CPL, devidamente 

munido dos seguintes documentos: 

5.2.1 Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada. 

5.2.2 Declaração de elaboração independente de proposta, de acordo com a Instrução 

Normativa nº 2, da secretaria de logística e tecnologia da informação do MPOG, de 16 

de setembro de 2009; (modelo Anexo VIII); 

5.2.3 Carteira de identidade ou outro documento equivalente; 

mailto:aline.aguiar@corensc.gov.br
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5.2.4 Contrato Social ou última alteração social consolidada.  

5.3 O Credenciamento far-se-á através de credencial, procuração simples, ou documento que 

comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, acompanhado do ato constitutivo.  

5.3.1 Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e suas alterações, para que essa possa gozar 

dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do 

Credenciamento acrescentar as expressões "microempresa" ou "empresa de pequeno 

porte" ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP", à sua firma ou denominação, 

conforme o caso. 

5.4 Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas estes 

representantes credenciados, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

5.5 Somente será credenciado um representante para cada licitante, com poderes legais para 

representá-la. 

5.6 Representante não credenciado poderá participar da reunião como ouvinte, não lhe sendo 

permitido rubricar ou assinar documentos ou fazer qualquer observação em ata da sessão 

pública. 

5.7 A licitante que não for comparecer à sessão de abertura deverá protocolizar na Sede do 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com endereço na Avenida Mauro 

Ramos, n°. 224, Centro Executivo Mauro Ramos, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-300, 

até a hora de abertura da sessão, em dois envelopes distintos, hermeticamente fechados, com 

os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
COREN/SC - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
NOME DO LICITANTE:  
CARTA CONVITE N.º 001/2019  
DATA DE ABERTURA: 

 

ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA COMERCIAL  
COREN/SC - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
NOME DO LICITANTE:  
CARTA CONVITE N.º001/2019  
DATA DE ABERTURA: 

5.8 As licitantes que comparecerem à abertura do Processo Licitatório poderão apresentar os dois 

envelopes do item 5.7 até o momento de encerramento da fase de credenciamento, que será 

declarada na sessão pelo presidente da Comissão Permanente de Licitações. 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
Autarquia Federal Criada pela Lei Nº 5.905/73 

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 

  

 

6 DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1 A Proposta Comercial (Envelope nº 2) deverá ser entregue em envelope hermeticamente 

fechado, sem emendas ou rasuras, com todas as páginas identificadas com o CNPJ da 

proponente, rubricadas e/ou assinadas pelo representante legal, contendo o seguinte 

documento:  

6.1.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada segundo Planilha Orçamentária (Anexo II) 

desta Carta Convite, e não poderá ser alterada em seus itens e quantitativos. Havendo 

divergência entre a planilha do Coren/SC e a planilha da licitante a proposta será 

considerada nula.  

6.1.2 Havendo acertos em função de arredondamentos a comissão de licitação poderá corrigir 

a proposta da licitante para estabelecer o preço final. 

6.1.3 Não será permitido, em qualquer hipótese, o recebimento dos envelopes fora das 

condições estipuladas nos itens 5.7 e 5.8, deste edital. 

6.1.4 Havendo acertos em função de arredondamentos a comissão de licitação poderá corrigir 

as planilhas da licitante para estabelecer o preço final, bem como erros formais e 

irregularidades irrelevantes que não causem prejuízos ao Coren/SC ou a terceiros.  

6.2 Serão desclassificadas todas as propostas com preços unitários e totais acima dos valores 

estipulados na Planilha Orçamentária (Anexo II), desta Carta Convite. 

6.3 O Coren/SC não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas, via postal, ou 

entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital. 

6.4 Será devolvido, devidamente lacrado, o Envelope Proposta Comercial dos licitantes inabilitados. 

6.5 A proposta comercial deverá atender à totalidade global da quantidade exigida no lote, não 

sendo aceitas aquelas propostas que contemplem apenas parte do lote. 

6.6 Serão desclassificadas todas as propostas com preços unitários e totais acima dos valores 

estipulados na Planilha Orçamentária (Anexo II).  

7 DA HABILITAÇÃO 

7.1 O Envelope n.º 1 (Documentação de Habilitação) deverá conter a seguinte documentação:  

 
7.1.1 Regularidade Jurídica 

a) Registro comercial em caso de empresa individual; ou  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 

devidamente registrados em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus atuais 

administradores; ou  
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; ou 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2 Regularidade Fiscal  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(Certificado de Regularidade de Situação - CRS) para com o FGTS, conforme 

determinação do artigo 27, letra “a”, Lei 8.036, de 11/05/91;  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, Certidão Negativa de 

Débito para com o INSS, nos termos do artigo 47 da Lei 8.212, de 24/07/91;  

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

(Certidão de Quitação Plena), no domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. (Incluído 

pela Lei nº 12.440, de 2011). 

7.1.3 Qualificação Técnica 

a) 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. 

a.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. 

a.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. 
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b) Comprovante de inscrição ou registro da Licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou NO Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, que comprove atividade relacionada com o 

objeto; 

c) 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. 

c.1)     O nome do responsável técnico deverá constar na Certidão de 

Registro de Pessoa Física solicitado no item a seguir. 

d) 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. 

d.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. 

7.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação 

judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

em no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos 

envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. 

b) Comprovação por meio do Balanço Patrimonial, dos Índices de Liquidez Geral 

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

1 (um). 

b.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.2)  É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou 

balanços provisórios. 

b.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. 

7.1.5 Outros Documentos 
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a)  Juntamente com os documentos referidos nesta item, serão apresentados, 

para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada 

inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de 

licitar ou contratar com a administração pública das 3 (três) esferas do 

governo;  

b)   Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 

(dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem 

qualquer trabalho de menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do 

artigo 27 da lei federal 8.666/93 (com redação dada pela lei n.º 9.854 de 27 de 

outubro de 1999) salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma 

da lei.  

c)  As declarações serão conforme modelos a seguir: 

DECLARAÇÃO 

A Empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da 

lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo 

licitatório Carta Convite nº 001/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar  

ocorrências posteriores.  

 

Data e local  

                                             _____________________________________  
Assinatura do diretor ou representante legal 

 
DECLARAÇÃO  
 

A Empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da 

lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na 

forma da Lei.  

 

Data e local  

                                             _____________________________________  
Assinatura do diretor ou representante legal 

 

7.1.6 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

a)  Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nem possuírem quaisquer 

dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as 

penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
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Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, estando aptos a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 

Complementar. 

b)    No caso de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, declaração 

de enquadramento nessas situações (Modelo Anexo VI);  

c)  Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei 

Complementar n.º: 123, de 14/12/2006: 

  
c.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado prazo de 3 (três) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o Licitante (ME ou EPP) for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Coren/SC, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.  

c.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81, da Lei n.º: 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado ao 

Coren/SC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

  
d) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato. 

7.2 Serão aceitos documentos que, relativamente à regularidade fiscal, expressem sua validade, 

desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, nem determinada 

pela Comissão Permanente de Licitação, expedido há 180 (cento e oitenta) dias, no máximo, da 

data de apresentação das propostas. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados de 

capacidade técnica. 

7.2.1 A Comissão Permanente de Licitação poderá, no momento da licitação, e se houver 

conexão disponível, realizar consulta a certidões, que possa ser emitido pela internet, no 

caso de alguma licitante apresentar certidão com data vencida. 

7.3 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação, sendo 

reservada a esta o direito de exigir apresentação dos originais para conferência, ou publicação 

em órgão da Imprensa Oficial. 
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7.3.1 Somente poderão ser autenticados documentos pela CPL antes do início da abertura do 

Certame. Após o início da abertura, somente se a CPL vir a solicitar algum documento, 

este poderá ser autenticado.  

7.3.2 Documentos entregues sem autenticação nos envelopes de Nº 1 e 2 poderão ser 

considerados como NÃO ENTREGUES se houver necessidade de verificar a 

autenticidade do mesmo. 

7.4 A documentação exigida nos itens anteriores deverá ter data de validade até, pelo menos, a data 

de apresentação das propostas. 

7.5 Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com 

emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as 

exigências de habilitação. 

7.6 Não será permitido, em nenhuma hipótese, o recebimento dos envelopes fora das datas e 

horários estipulados nesta Carta Convite. 

7.7 O Coren/SC não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal ou 

entregues em outros setores que não seja o estipulado nesta Carta Convite. 

7.8 A apresentação da proposta comercial por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 

integral concordância com as cláusulas desta Carta Convite. 

7.9 A inabilitação importa em preclusão do direito de participar da fase de julgamento das propostas. 

7.10 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

7.11 O Envelope n.º 2 (Proposta Comercial) deverá ser entregue em uma via acondicionada em 

envelope hermeticamente fechado, contendo o documento abaixo listado, identificado com o 

CNPJ e assinado pelo representante legal da licitante. 

8 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

8.1 Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão iniciados, em sessão pública, com a 

identificação, o credenciamento dos sócios diretores ou representantes legais, bem com das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, das licitantes, e o recebimento das declarações 

e dos envelopes, no local, data e hora previstos nesta Carta Convite, após o que serão abertos e 

analisados os Envelopes numerados, contendo os documentos para habilitação e as Propostas 

Comerciais. 

8.2 Durante o credenciamento a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes n.º 01 e 

02, contendo a documentação de habilitação e proposta comercial, respectivamente. 

8.3 Concluído o recebimento dos envelopes, proceder-se-á à abertura dos mesmos, em duas fases. 
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8.4 A primeira fase consistirá na abertura do Envelope n.º 1, contendo os documentos de 

habilitação, e na habilitação dos mesmos. 

8.5 Os documentos serão verificados pela Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará 

juntamente com os representantes das licitantes, ficando à disposição dos interessados para 

exame e eventual manifestação. 

8.6 A Comissão Permanente de Licitação, poderá interromper a sessão pública para julgamento dos 

documentos de habilitação e, após o julgamento, divulgar seu resultado nessa mesma sessão. 

Neste caso, a Comissão Permanente de Licitação poderá dar continuidade aos trabalhos, 

passando para a segunda fase do procedimento, desde que todas as licitantes expressem 

desistência de recursos, renunciando assim, ao direito de impugnar o resultado da habilitação. 

8.7 Caso a Comissão Permanente de Licitação decida não divulgar o resultado nessa mesma 

sessão, ela será encerrada, sendo os licitantes posteriormente intimados da decisão, através de 

publicação no DOU, salvo hipótese de comunicação direta, com comprovação de recebimento. 

8.8 O Envelope n.º 2, contendo as propostas comerciais, será rubricado em sua parte externa pelos 

representantes das licitantes. 

8.9 A segunda fase consistirá na abertura do Envelope n.º 2, contendo as Propostas Comerciais. 

8.10 Após a abertura dos Envelopes n.º 1 (Documentos de Habilitação) e decorrido o prazo estipulado 

no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 8.666/93, ou ainda transcorrido este, sem 

interposição de recursos, ou havendo desistência expressa de todos os licitantes relativamente 

ao prazo recursal, passar-se-á, então, à abertura dos Envelopes n.º 2 (Proposta Comercial). 

8.11 Ao encerramento de qualquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de 

fatos relevantes que ocorrerem, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

8.12 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar n.º 123, 

de 14/12/2006. 

8.13 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta de menor preço. 

8.14 Para efeito do disposto no item 8.12 desta Carta Convite, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

8.14.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 

apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 

após a abertura das propostas comerciais, sob pena de preclusão do direito. Caso 

ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira 

classificada do certame; 
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8.14.2 não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da 

item 8.14.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 8.16 desta Carta Convite, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; e 

8.14.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.16 desta Carta 

Convite, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar a melhor oferta. 

8.15 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.12 desta Carta Convite, voltará à 

condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente 

apresentada. 

8.16 O disposto nos itens 8.13 e 8.14 somente se aplicarão quando a proposta de menor preço não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.17 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas, às 

Condições Especiais mínimas exigidas, aos demais itens desta Carta Convite, ou forem 

elaboradas com reservas, condicionamentos e excepcionalidades ou que apresentarem preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93. 

8.18 Em caso de empate, se fará o sorteio previsto no Parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 8.666/93, 

independentemente da presença dos licitantes ou seus prepostos, após convocados. 

8.19 Do Julgamento 

8.19.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as 

especificações solicitadas. 

8.19.2 Fica definido como critério de aceitabilidade da proposta comercial os preços unitários e 

global máximo estabelecido pelo Coren/SC, além do atendimentos as condições 

definidas na presente Carta Convite para composição e apresentação da proposta 

comercial. 

8.19.3 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Carta Convite, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

8.20 Será desclassificada a proposta final que: 

8.20.1 As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação ou que 

contenham vícios ou ilegalidades; 

8.20.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.20.3 Apresentar preços finais superiores aos valores unitários e máximo estabelecidos nesta 

Carta Convite; 
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8.20.4 Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 

especificadas no ato convocatório da licitação; 

8.20.5 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 

produtividade apresentada; 

8.20.6 As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação 

8.21 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

8.22 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não 

contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta. 

8.23 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3º do art. 43 da 

Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação da exequibilidade. 

8.24 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal do Coren/SC, ou de terceiros que prestem serviços ao Conselho, para 

orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais 

habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica 

qualificada. 

8.25 No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.26 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a 

Comissão Permanente de Licitação examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda à Carta Convite. 

8.27 Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar-

lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das 

causas referidas no ato de inabilitação. 

8.28 Da Reabertura da Sessão Pública 

8.28.1 A sessão pública poderá ser reaberta:  
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a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso não comprovar seus requisitos de 
habilitação, tiver o serviço/produto rejeitado, houver erro na aceitação do preço, ou não 
assinar o contrato; e  

 
b) Nas hipóteses de provimento de recurso que levem à anulação de atos anteriores a 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública.  

8.29 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta.  

 
8.29.1 O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas às 

regras de desempate previstas neste edital, será convocado tendo por base o próprio 

preço que ofereceu na sessão de lances; 

8.29.2 O direito de preferência previsto neste edital deverá ser recalculado levando-se em 

consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente; 

8.29.3 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, 

normalmente, conforme previsto nesta Carta Convite; 

8.29.4 Finalizado o procedimento, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou 

equiparado, a negociação será realizada; 

8.29.5 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo 

prazo recursal prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste 

Edital. 

8.30  A convocação poderá ser por meio de e-mail, fac-símile, ou AR de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

8.31 A convocação será feita com base nas informações da Proposta, sendo da responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

9 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Inexistindo manifestação recursal, a Comissão Permanente de Licitação adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade 

competente. 

9.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará 

o procedimento licitatório. 

10 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 As condições de Pagamento processar-se-à em conformidade com a Minuta Contratual (Anexo 

V) e com o Projeto Básico (Anexo I), ora anexado. 
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11 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A fiscalização do contrato será realizada pelas empregadas públicas do Coren/SC Luiza 

Morgana Klueger Souza e Marlete Barbosa Borges, que receberão auxílio para a fiscalização da 

arquiteta responsável pelo projeto Arquiteta Daniela Lopes, CAU nº A113812-0. 

11.2 Os fiscais de contrato terão autoridade para exigir o cumprimento de todos os itens que compõe 

todo o Processo Licitatório. 

11.3 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades 

sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

12 DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 

12.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação, todas as decisões referentes a este 

Concorrência Pública poderão ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja 

publicação no Diário Oficial da União é obrigatória: 

12.1.1 Nas sessões de abertura de envelopes; 

12.1.2 No Diário Oficial da União; 

12.1.3 No sítio do Coren/SC, no endereço eletrônico: www.corensc.gov.br; 

12.1.4 Por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da 

comunicação pelas Licitantes. 

13 DOS ESCLARECIMENTOS 

13.1 Esclarecimento sobre esta a Carta Convite serão prestados pela Comissão Permanente de 

Licitação, desde que os pedidos tenham sido recebidos até 3 (três) dias úteis antes da data de 

apresentação das Propostas, exclusivamente mediante solicitação por escrito, em uma das 

seguintes formas: 

13.1.1 Por carta ou ofício protocolizado na sede do Coren/SC; 

13.1.2 Por telefone/fax (048) 3224-9091; 

13.1.3 Por e-mail licitação@corensc.gov.br. 

13.2 Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos exclusivamente mediante divulgação na 

internet, sem identificar a Licitante consulente e seu representante. 

13.3 Caberá as licitantes interessadas, acessar assiduamente os endereços eletrônicos para tomarem 

conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos 

referentes a esta Carta Convite. 

13.4 Os pedidos de esclarecimento não constituirão, necessariamente, motivos para que se alterem a 

data e o horário de recebimento das Propostas Técnica e de Preços deste Edital. 

http://www.corensc.gov.br/
mailto:licita��o@corensc.gov.br
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14 DA IMPUGNAÇÃO A CARTA CONVITE 

14.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório deste certame, sob 

pena de decair do direito. 

14.2 O pedido de impugnação, com a indicação das falhas ou irregularidades que viciaram o Edital, 

deverá ser protocolizado fisicamente na sede do Coren/SC. 

14.3 A impugnação também poderá ser enviada por e-mail, nos respectivos prazos. Nesse caso, o 

documento original deverá ser protocolado na Sede do Coren/SC até o prazo limite para 

apresentação das razões de impugnação. 

14.4 A impugnação apresentada em desconformidade com as regras previstas neste item 15 será 

recebida como mera informação. 

14.5 A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

14.6 Os pedidos de impugnação serão julgados e respondidos em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7 As respostas aos pedidos de impugnação serão publicadas nos sítios eletrônicos. 

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em petição escrita 

dirigida à Presidente do Coren/SC, por intermédio da Comissão, no seguinte endereço: Av. 

Mauro Ramos, nº 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8º andar, Centro, 

Florianópolis/SC. 

15.2 Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

15.3 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo 

prazo, submeter o recurso, devidamente instruído, e respectiva(s) impugnação(ões) à Presidente 

do Coren/SC, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento. 

15.4 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante da Licitante. 

15.5 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de 

recursos até o seu término, vista ao processo desta concorrência, em local e horário a serem 

indicados pela Comissão Permanente de Licitação. 
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15.6 Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de Licitante e julgamento de 

Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação, 

motivadamente e se houver interesse para o anunciante, atribuir efeito suspensivo aos recursos 

interpostos contra outras decisões. 

16 DA GARANTIA 

16.1 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: 

16.1.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido 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; 

16.1.2 Seguro garantia; ou 

16.1.3 Fiança bancária. 

16.2 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. 

16.3 A não apresentação da garantia no prazo estabelecido no subitem 16.1, sem justificativa aceita 

pelo Coren/SC, ensejará a rescisão contratual. 

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

obrigações contratuais. 

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

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

16.6 Para os aparelhos de ar condicionado a 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. 

17 DA CONTRATAÇÃO 

17.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo(s) de Contrato(s) 

celebrado(s) entre o Coren/SC, doravante denominado Contratante e a licitante vencedora, que 

observará os termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, nos 

termos deste Convite e das demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame 

prévio e aprovação do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina. 

17.2 A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

convocação, celebrar o termo de contrato, do qual farão parte integrante o Convite, seus anexos, 

a proposta e demais documentos apresentados por esta.  
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17.3 Se a licitante vencedora recusar-se, injustificadamente a assinar o termo de contrato no prazo 

estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades previstas no item 16.1 deste 

Convite. 

17.4 O contrato vigerá da sua assinatura até a entrega completa dos serviços Contratados. 

18 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

18.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 

Convite, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Coren/SC o direito de rescindir este 

certame, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo das 

penalidades dispostas no item 19, deste Convite. 

18.2 O Certame poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto 

no artigo 78, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

18.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração do Coren/SC, mediante 

formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega da prestação de serviço 
licitada; 

b) prestação do serviço fora das especificações constantes no Objeto deste Convite;  
c) a subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais do objeto deste Convite, 

em qualquer caso, ou a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da 
obrigação assumida; 

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, assim como as de seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Convite, anotadas na 
forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; 

f)  a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da empresa; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 

juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
i)  razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se 
refere este certame. 

j)  a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos 
da execução do Contrato. 

 
18.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no Processo da Licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

18.2.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

18.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada pela autoridade competente.  
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19 DAS PENALIDADES 

19.1 Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, o contratado 

poderá, garantida a defesa prévia, sofrer as seguintes sanções contratuais, isolada ou 

conjuntamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Coren/SC: 

19.1.1 Advertência;  

19.1.2 Multa; 

19.1.3 Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Coren/SC por período de até 2 (dois) 

anos. 

19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 

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

reabilitação perante a autoridade que aplicar a pena, podendo ser revista após 2 anos.  

19.2 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações prestadas, a empresa licitante sofrerá 

além da sua declaração de inidoneidade, uma das sanções abaixo descritas: 

19.2.1 Desclassificação, se a licitação encontra-se em fase de julgamento; 

19.2.2 Não adjudicação dos serviços; 

19.3 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo; 

19.4 A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato. 

19.5 A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações 

assumidas, desde que sua gravidade, a critério do COREN/SC, mediante justificativa, não 

recomende a aplicação de outra penalidade; 

19.6 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

19.6.1 Recusa injustificada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual, no prazo 

estabelecido: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

19.6.2 Ocorrência de qualquer inadimplência não abrangido pela alínea anterior: 10% (dez por 

cento) do valor do contrato; 

19.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 

caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas 

e danos; 

19.8 A multa deverá ser recolhida na conta bancária indicada pelo Coren/SC, mediante Comprovante 

de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação. 

19.9 A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Coren/SC poderá ser aplicada, 

a critério do Conselho ao licitante ou à contratada, nos seguintes casos: 

19.9.1 apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
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19.9.2 recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade;  

19.9.3 recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido; 

19.9.4 prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;  

19.9.5 cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 

19.9.6 condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

19.9.7 prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com o 

Coren/SC. 

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

Santa Catarina, e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária: 

20.1.1 Item 14, aparelhos de ar condicionado: Rubrica 44.90.052.005 – Máquinas e 

Equipamentos; 

20.1.2 Demais itens: Rubrica 33.90.39.002.019 – Serviço de Engenharia e Projetos. 

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

Programa 2019. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Não será considerada qualquer opção ou alternativa que não esteja explicitada nesta Carta 

Convite. 

21.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas nesta Carta 

Convite, às Condições Especiais mínimas exigidas, aos demais itens deste instrumento 

convocatório, ou forem elaboradas com reservas, condicionamentos e excepcionalidades ou 

comprovadamente inexeqüíveis. 

21.3 O Coren/SC, poderá reduzir ou ampliar o objeto desta licitação, na vigência do contrato ou da 

validade da proposta, hipótese em que se fará o ajuste correspondente e proporcional ao seu 

preço, mantidas as condições gerais do contrato ou da proposta como foi formulada, respeitados 

os limites e forma estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

21.4 Havendo recurso(s) impetrado(s) pelo(s) licitante(s), o Coren/SC, após análise pela Comissão 

Permanente de Licitação, submeterá para prévia deliberação, a última instância de sua 

Administração. 

21.5 Os prazos estabelecidos na presente Carta Convite, bem como nas respectivas propostas, 

sempre iniciam e terminam em dia de expediente no Coren/SC, prorrogando-se para o primeiro 

dia útil, quando recaírem em dia que não houver expediente, e serão sempre considerados dias 

corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
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21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente e considerar-se-ão 

os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 

21.7 É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover, em qualquer fase da Licitação, 

diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em que poderão 

ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência. É vedada a inclusão 

de documento ou informação que deveria ter sido anteriormente apresentado. 

21.8 O Coren/SC se reserva o direito de reduzir, transferir, revogar, anular, adiar ou suspender a 

presente licitação, no total ou parte, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93. 

21.9 Os casos omissos ou de dúbia interpretação, anteriores ou posteriores à abertura das propostas, 

são de exclusiva deliberação e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, levando-se 

sempre em conta o superior interesse do Coren/SC. 

21.10 O Coren/SC não considerará qualquer alegação do licitante no que diz respeito a omissão, 

incompreensão ou incorreta interpretação desta Carta Convite ou de seus anexos. 

21.11 Os dados fornecidos às licitantes para informações e preparo das propostas não excluem sua 

total responsabilidade, ficando a seu critério efetuar averiguações próprias, no sentido de 

cientificar-se das condições que poderão afetar o custo do fornecimento dos materiais e/ou 

serviços. 

21.12 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

21.13 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão. 

21.14 A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

21.15 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente certame, será competente o 

juízo da Justiça Federal, Seção em Florianópolis/SC. 

21.16 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

comprovado. 

21.17 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação. 
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21.18 A licitante obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

do valor do contrato, nos termos da Lei 8.666/93, e fica facultada a supressão acima deste limite, 

mediante acordo entre as partes. 

21.19 Todos os serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela empresa 

contratada, sem qualquer ônus para o Coren/SC. 

21.20 São partes integrantes desta Carta Convite os seguintes Anexos: 

21.20.1 Projeto Básico; 

21.20.2 Modelo de Proposta Comercial; 

21.20.3 Modelo de Declaração Cumprimento do inciso XXXIII, artigo 7º CRFB; 

21.20.4 Minuta de Contrato; 

21.20.5 Modelo Declaração de ME ou EPP; 

21.20.6 Modelo de Procuração; 

21.20.7 Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

 

Florianópolis, 31 de outubro de 2019. 

 
 

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 PROJETO BÁSICO – PROCESSO Nº 017.926208/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE INTERIORES PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE 

DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA 

1. OBJETO GERAL 

1.1.    Contratação de empresa especializada em interiores para executar a reforma de interiores 

das salas 801 e 802 do Edifício Alliança, localizado no Centro de Florianópolis que abrigará 

o Centro de Documentação e Memórias do Coren/SC. 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1.    Contratação de empresa especializada para executar a reforma de interiores das salas 801 

e 802 do Edifício Alliança, localizado no Centro de Florianópolis, com área de intervenção 

total de 211,74 m², a fim de abrigar o Centro de Documentação e Memórias do Coren/SC, 

em conformidade com o indicado no projeto arquitetônico, memorial descritivo e 

especificações a seguir.   

2.2.  Todos os itens da Tabela 01 – Planilha Descritiva e Quantitativa incluem o fornecimento, 

entrega e instalação/execução dos materiais. 

2.3.  Faz parte deste processo, em anexo, o projeto arquitetônico e memorial descritivo. As 

pranchas e memorial descritivo abrange, também, os Projetos Elétricos e de Lógica, 

Comunicação Visual e Mobiliário, no entanto, estes itens não fazem parte desta 

contratação. 

2.4.    Contratação por regime de empreitada por Preço Global. 

 

Tabela 01 - PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA 

OBRA: Reforma de Interiores - Centro de Documentação e Memória- COREN/SC 
  
  
  

ENDEREÇO: Rua Felipe Schmidt, 315, salas 801 e 802, Centro, Florianópolis/SC. 
  

DANIELA ACCORINTE LOPES 
  

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 (divisórias de madeira), de forma manual, sem 
reaproveitamento, inclusive suas esquadrias. 

m² 63,75 

1.1.2 Remoção de alvenaria em bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 2,85 

1.2 Retirada de pisos e rodapés     

1.2.1 Demolição de todo o revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento m² 253,10 

1.2.2 Demolição de rodapé, de forma manual, sem reaproveitamento. m 75,01 

1.3 Retirada de louças, metais e acessórios     

1.3.1 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 5,00 

1.3.2 Remoção de louças, de forma manual, com reaproveitamento (lavatório suspenso) Unid. 1,00 

1.3.3 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 5,00 

1.4 Retirada de esquadrias      

1.4.1 
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento (3 portas dos banheiros existentes, 
de acordo com projeto) 

m² 7,98 

1.4.2 Remoção de uma porta pantográfica, de forma manual, sem reaproveitamento.  m² 1,68 

1.5 Remoção de forros     

1.5.1 Remoção de forro de gesso de forma manual m² 15,00 

1.6 Diversos     

1.6.1 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 15,00 

1.6.2 Retirada de Luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento Unid. 30,00 

1.6.3 Retirada de tubulação hidrossanitária embutida m 12,00 

1.6.4 Remoção manual de entulho m³ 100,00 

1.6.5 Mão de obra para remoção dos móveis e descarte  m² 50,00 

1.6.7 Carga manual de entulho em caminhão m³ 100,00 

1.6.8 Remoção de vidro comum das esquadrias externas. Remoção de todos os vidros das janelas J4 m² 5,22 

1.6.9 Remoção das eletrocalhas existentes m 20,00 

1.6.10 Remoção de cortinas Unid. 2,00 

1.6.11 Remoção dos aparelhos de ar condicionado, incluído as condensadoras e evaporadoras  h 10,00 

        

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 (inclusive para 
fechamento dos vãos de ar-condicionado) 

m² 12,62 

2.1.2 Execução de contraverga em concreto moldada in loco acima da porta P3 m 1,30 

2.1.3 Fechamento de furos e regularização das paredes após retirada da porta pantográfica m² 1,59 
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3 ESQUADRIAS     

3.1 Portas em madeira     

3.1.1 

Kit de porta de madeira para pintura, 80x210 semi-oca, com núcleo cheio, padrão médio, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 
fornecimento e instalação (P3). Dobradiças e fechadura em aço inox, com fechamento de tipo 
banheiro 

Unid. 1,00 

3.1.2 

Kit de porta de madeira para pintura, 70 x 210 semi-oca , com núcleo cheio, padrão médio, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 
fornecimento e instalação (P2). Dobradiças e fechadura em aço inox, com fechamento de tipo 
banheiro 

Unid. 1,00 

3.1.3 

Kit de porta de madeira de correr para pintura, 70 x 210 semi-oca , com núcleo cheio, padrão 
médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução 
do furo - fornecimento e instalação (P4). Dobradiças e fechadura em aço inox, com fechamento 
de tipo banheiro 

Unid. 2,00 

3.1.4 

Kit de porta de madeira para pintura, 90 x 210 semi-oca, com núcleo cheio, padrão médio, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 
fornecimento e instalação (P6).  Dobradiças e fechadura em aço inox, com fechamento de tipo 
tetra. 

Unid. 1,00 

3.1.5 Fechadura tipo tetra a ser instalada na P6, em aço inox. Unid. 1,00 

3.2 Janelas     

3.2.1 
Vidro temperado liso para janelas 8mm a serem instalados nas janelas J4, inclusive sua instalação 
e vedação 

m² 5,22 

3.2.2 
Vidro canelado para janelas 4mm a serem instalados nas janelas J3 que estão sem vidro, inclusive 
sua instalação e vedação 

m² 8,88 

3.2.3 
Película refletiva com alta redução de calor e alta redução de luz; transmissão de visibilidade 
7.9%, transmissão de energia solar 15%, transmissão de uv < 2%.  

m² 5,85 

3.2.4 Revisar e ajustar o funcionamento de todas as janelas J4, incluindo parafusos, perfis e maçanetas. m² 11,07 

3.3 Porta de Vidro     

3.3.1 Revisar e ajustar o funcionamento da porta de vidro P1. h 4,00 

        

4 FORROS     

4.1 Forro de gesso     

4.1.1 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação m² 67,71 

4.1.2 Acabamentos para forro, tapicas, negativos. m 89,01 

        

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 195,29 
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5.2 Piso Vinílico     

5.2.1 Piso vinilico em manta, espessura 2mm, cinza claro, com aspecto granulado m² 73,33 

5.2.2 Piso vinilico em manta, espessura 2mm, bege claro, com aspecto granulado m² 89,10 

5.2.3 Piso vinilico em régua, espessura 3,2mm, textura em madeira de cor clara m² 19,04 

5.3 Rodapé     

5.3.1 Rodapé em poliestireno reciclado, 10cm de altura, com cola e bucha - Fornecimento e instalação m 82,15 

5.3.2 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm m 4,77 

5.4 Piso Cerâmico     

5.4.1 
Revestimento cerâmico porcelanato polido interno, borda reta,  com placas de dimensões 60x60 
cm, liso, brilhante, cor bege-claro. Incluído rejuntamento. 

m² 11,61 

5.5 Soleiras     

5.5.1 Soleira de granito preto São Gabriel, largura 15cm, instaladas nos banheiros e na porta P1 m 12,10 

        

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS     

6.1 Chapisco     

6.1.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m² 25,24 

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 50,48 

6.3 Reboco     

6.3.1 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 50,48 

6.4 Acabamentos     

6.4.1 
Revestimento cerâmico porcelanato polido interno, borda reta,  com placas de dimensões 60x60 
cm, liso, brilhante, cor bege-claro. Instalado nos banheiros. Incluindo rejuntamento. 

m² 25,81 

6.4.2 
Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de porcelana hexagonal, cor branca, alinhadas 
a prumo.Incluindo rejuntamento, instalado na copa 

m² 1,45 

        

7 IMPERMEABILIZAÇÕES     

7.1 Impermeabilização áreas molhadas     

7.1.2 
Impermeabilização de superfície com emulsão asfaltica com elastômero, inclusos primer e véu de 
poliéster.  

m² 22,26 

        

8 VIDROS E ESPELHOS     
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8.1 Espelho     

8.1.1 Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura, colado m² 1,47 

        

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, e tampa almofadada, marca Incepa ou similar. 

Unid. 2,00 

9.1.2 
Lavatório suspenso em louça branca (utilizar existente), incluso válvula, torneira, engate e sifão 
tipo garrafa, todos em metal cromado - fornecimento e instalação 

Unid. 1,00 

9.1.3 
Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação, medidas 36X49cm. Marca 
Incepa ou similar 

Unid. 1,00 

9.2 Metais     

9.2.1 
Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação. Marca 
Docol ou similar 

Unid. 1,00 

9.2.2 
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento 
e instalação. Marca Docol ou similar 

Unid. 1,00 

9.2.3 Cuba de embutir em aço inoxidável, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível Unid. 1,00 

9.3 Acessórios     

9.3.1 Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação Unid. 3,00 

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 80cm - fornecimento e instalação Unid. 2,00 

9.3.5 Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm  - fornecimento e instalação Unid. 3,00 

9.3.6 Dispensador manual de papel toalha interfolhado cor branco, com visor e chave Unid. 2,00 

9.3.7 Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml com reservatório Unid. 2,00 

9.3.8 Cabide em aço inox cromado  - fornecimento e instalação Unid. 6,00 

9.3.9 
Ralo de escoamento inteligente click up para banheiros (10x10cm), zinco com acabamento 
cromado 

Unid. 3,00 

9.3.10 Trocador de fraldas retrátil branco com fixação na parede. Unid. 1,00 

9.4 Bancada Copa     

9.4.1 Bancada para copa de granito preto São Gabriel, incluido rebaixo e rodapia.  Unid. 1,00 

        

10 PINTURA     

10.1 Paredes e teto     

10.1.1 Emassamento com massa a óleo, uma demão, em todas as paredes e teto. m² 506,48 
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10.1.2 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branca com acabamento acetinado em 
paredes, minimo duas demãos. Marca Suvinil ou similar 

m² 248,22 

10.1.3 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branca com acabamento acetinado em teto, 
minimo duas demãos. Marca Suvinil ou similar 

m² 211,74 

10.1.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica azul com acabamento acetinado em paredes, 
minimo duas demãos. Marca Suvinil ou similar 

m² 46,52 

10.2 Esquadrias     

10.2.1 Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 demãos, aplicação e lixamento m² 14,78 

10.2.2 
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 03 demãos de esmalte sintético Premium 
acetinado. Marca Suvinil ou similar 

m² 14,78 

        

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA      

11.1 Pontos de tomada e iluminação     

11.1.1 Ponto de tomada, incluindo caixa elétrica, eletroduto, rasgo, quebra e chumbamento Unid. 31,00 

11.1.2 Ponto de iluminação, caixa elétrica, eletroduto, rasgo, quebra e chumbamento Unid. 14,00 

11.1.3 
Ponto de iluminação,  incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, rasgo, quebra e 
chumbamento 

Unid. 50,00 

        

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

12.1 Água fria     

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

12.1.2 
Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm 

m 3,35 

        

13 EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO     

13.1 Extintor     

13.1.1 
Extintor de incêndio tipo pó químico seco ABC 4Kg, fixado na parede com suporte metálico - 
Fornecimento e instalação.  

Unid. 4,00 

13.2 Iluminação     

13.2.1 Bloco autônomo de iluminação de emergência, fornecimento e instalação Unid. 5,00 

13.3 Placas     

13.3.1 Placa em PVC para extintor de incêndio Unid. 4,00 

13.3.2 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 4,00 

13.4 Sistema de alarme de incêndio     

13.4.1 Instalação elétrica h 5,45 

13.4.2 Sinalizador visual e sonoro Unid. 1,00 

13.4.3 Acionador manual Unid. 2,00 
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13.4.4 Detector de Fumaça Unid. 2,00 

13.4.5 Central de Incêndio Unid. 1,00 

        

14 AR CONDICIONADO SPLIT     

14.1 Tubulação e Acessórios     

14.1.1 Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento térmico, incluindo rasgo quebra e chumbamento. m 15,72 

14.1.2 Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento térmico, incluindo rasgo quebra e chumbamento. m 15,72 

14.1.3 
Ponto de dreno para ar condicionado, incluindo tubo de PVC rígido soldável 20mm, rasgo, quebra 
e chumbamento. 05 pontos de dreno. 

m 15,72 

14.2 Aparelhos     

14.2.1 Ar Condicionado, cor branco, quente e frio, 18000 BTUs, 220V Unid. 2,00 

14.2.2 Ar Condicionado, cor branco, quente e frio, 18000 BTUs, 220V, bi split Unid. 1,00 

14.2.3 Ar Condicionado, cor branco, quente e frio, 9000 BTUs, 220V, bi split Unid. 1,00 

14.2.4 Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 5,00 

14.2.5 Suportes para condensadoras de ar condicionado Unid. 4,00 

14.3 Instalação     

14.3.1 Equipe com montador eletromecânico e ajudante H 24,00 

        

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

15.1 Limpeza final     

15.1.1 Limpeza final da obra m² 211,74 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1.  Preparação, Demolições e Retiradas 

 

3.1.1 As demolições e retiradas existentes deverão seguir rigorosamente o Projeto 

Arquitetônico e atender ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor, tomando os 

devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos planos e estruturas a serem 

conservados. 

 

3.1.2 Será de responsabilidade da construtora a demolição e remoção dos entulhos 

existentes e que não serão reaproveitados conforme indicado na planta de demolições. 

 

3.1.3  Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das demolições devem ser 

encaminhados para bota foras adequados ao recebimento dos mesmos de acordo com 

a regulamentação do CONAMA. 
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3.1.4  A contratada executará a limpeza do local de demolições tomando o devido cuidado 

para não prejudicar a edificação. A utilização de maquinário pesado para os serviços 

de demolições só devera ser utilizado tendo-se tomados todos os cuidados necessários 

para a preservação das demais edificações inclusive circunvizinhas. 

 

3.1.5  Fazem parte do escopo das atividades de demolições e/ou remoções: 

 

 Demolição de alvenarias em tijolo cerâmico; 

 Remoção de todas as divisórias existentes, inclusive esquadrias; 

 Remoção de revestimentos existentes (piso cerâmico e rodapés); 

 Remoção de instalações elétricas e luminárias; 

 Remoção de instalações hidráulicas, louças, metais e acessórios; 

 Remoção de portas e batentes em madeira; 

 Remoção de bancada do banheiro; 

 Remoção e descarte de todos os móveis que estão nas salas. não serão 

reaproveitados, cuja identificação de descarte constará no bem móvel. 

 

3.2.  Alvenarias 

 

3.2.1   As paredes devem ser de alvenaria de tijolos cerâmicos, de primeira qualidade, secos 

e padronizados, respeitando-se os padrões técnicos necessários para uma boa 

segurança, durabilidade e conforto ambiental. 

 

3.2.2   Seu assentamento será feito em meia vez, espessura de 14 cm, com argamassa mista 

(cimento, cal e areia) com espessura de 1 cm e mão de obra esmerada, sem juntas 

abertas, com os pés direitos, espessura e alinhamento conforme indicar o projeto. 

 

3.2.3  Deve ser executada a fixação da alvenaria (encunhamento) com argamassa adicionada 

de aditivo compensador de expansão, de 1ª qualidade, na proporção indicada pelo 

fabricante do produto. 

 

3.2.4  Na parede do banheiro PNE, para instalação de porta nova com vão livre de 80 cm, 

executar verga de concreto armado, que deve corresponder ao comprimento do vão 

+25cm para cada lado, sobre o vão da porta. 

 

3.2.5  Os vãos de ar-condicionado existentes deverão ser fechados com alvenaria, rebocados 

e pintados. 

 

3.2.6 Em seu assentamento é imprescindível observar a altura do pé direito, prumos, 

espessura e alinhamento conforme indicar o projeto. 

 

3.3.  Esquadrias e Ferragens 
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3.3.1   Nas portas de madeira, utilizar batentes e guarnições confeccionadas em madeira de 

1ª qualidade, seca e sem defeitos, as guarnições devem ser de 7x1cm com bordas 

quadrada, os batentes devem ter 3,5 cm de espessura com a largura mínima para 

acompanhar a alvenaria de tijolos, ref. Cedro Rosa para batentes e guarnições. 

 

3.3.2  Utilizar portas de madeira de 1ª qualidade, encabeçada e chapeada com 35 mm de 

espessura. Todas as faces e topos devem ser aparelhados e perfeitamente lixados 

antes da instalação. 

 

3.3.3 As fechaduras e dobradiças das portas de madeira devem ser novas, com bom 

funcionamento e perfeitamente instaladas para que não haja frestas ou apresentem 

defeitos. Utilizar fechadura e dobradiças de 1ª linha para banheiros, copa e depósito, 

acabamento cromado. Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverão estar 

totalmente protegidas da sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens 

obedecerão às especificações da ABNT. 

 

3.3.4 Todos os furos necessários para instalação das ferragens deverão ser feitos com 

máquinas de furar manual ou elétrica. Se for julgado necessário, por falta de meios de 

proteção, as ferragens serão retiradas para a execução da pintura. 

 

3.3.5 Todas as portas deverão receber no mínimo duas demãos de fundo branco fosco 

nivelador para madeiras, em que devem ser lixadas entre as demãos. Por fim deve ser 

aplicado pintura de acabamento com lixamento e aplicação de no mínimo três demãos 

de esmalte sintético premium acetinado branco. 

 

3.3.6 Terminada a obra, as chaves mestras serão entregues a fiscalização que se 

encarregará de ensinar os usuários finais de seu uso. A facilidade de operação das 

esquadrias será sempre o fator determinante do comprimento da execução do serviço. 

 

3.3.7   Listagem das portas: 

 

Porta P01: Porta de abrir, em vidro temperado, existente. Manter a porta e retirar a 

grade metálica de proteção, fazer a limpeza, manutenção e lubrificação da porta e da 

grade. 

Porta P02: Porta de abrir, de madeira, vão de 70cm. Retirar porta, forra e guarnições 

existentes, e instalar nova.  

Porta P03: Porta de abrir, de madeira, vão de 80cm. Retirar a porta existente, abrir 

vão para instalação da nova porta. Refazer contraverga acima da porta. 

Porta P04: Portas de correr, de madeira, vão de 70cm. 

Porta P05: Portas de abrir, com estrutura metálica e fechamento em vidro temperado 

jateado 8mm, feitas em conjunto com o móvel. 
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Porta P06: Porta de abrir, de madeira, vão de 90cm. Retirar porta existente de vidro. 

Instalar fechadura do tipo tetra.  

3.3.8   Janelas de alumínio existentes: 

As janelas de alumínio existentes receberão polimento e limpeza, e todos os vidros que não 

serão trocados deverão receber nova calafetação para fixação adequada considerando um 

maior reforço na sala 802 onde teremos maior incidência de ventos. 

Janela J1: Deverão ser trocados os vidros avariados, laminados de 8mm. Os vidros 

receberão película com alta redução de calor e alta redução de luz; transmissão de 

visibilidade 7.9%, transmissão de energia solar 15%, transmissão de uv < 2%. 

Janela J2: Permanecerão com estão, devendo apenas receber polimento e limpeza. 

Janela J3: Deverão ser trocados os vidros avariados e/ou inexistentes, do tipo 

canelado, e ser feitos os reparos nos perfis que foram retirados, ou que estão em 

condições ruins. 

Janela J4: Deverá receber novos vidros, laminados de 8mm, e manutenção nos 

parafusos, perfis e maçanetas com reforço na calafetação em virtude dos ventos 

fortes.  

3.3.9   Porta de sanitário acessível: 

A porta do sanitário deve ter no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal, 
associado à maçaneta. Deve estar localizado a uma distância de 0,10 m do eixo da porta (dobradiça) e 
possuir comprimento mínimo de 0,40 m, instalado a 0,90 m do piso.  

3.4.  Forros 

 

3.4.1  Os forros devem atender às mais rigorosas normas de segurança contra o fogo assim 

como devem conferir elevado nível de qualidade tanto do produto quanto das 

matérias-primas utilizadas em sua fabricação. 

 

3.4.2  Execução de forro de gesso acartonado nos locais indicados no projeto de 

Arquitetura. Painel em placas constituídas de gesso com aditivos, envolvida por 

cartão, parafusada sobre estrutura em aço galvanizado. Execução de estrutura 

metálica, conforme orientação do fabricante. Emassamento e do forro com massa 

corrida. 

 

3.4.3  Executar tabicas e cortineiros conforme projeto. 

 

3.5.  Pisos 

 

3.5.1  Antes do assentamento dos pisos, deve ser executada a camada de regularização de 

argamassa a base de cimento especial e aditivos (autonivelador), nas áreas em que 

será assentado piso vinílico. 

 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
Autarquia Federal Criada pela Lei Nº 5.905/73 

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 

  

 

3.5.2  O piso cerâmico no banheiro será assentado, executando-se camada de 

regularização de argamassa a base de cimento, com inclinação de 1%, em direção ao 

ralo existente. 

 

3.5.3  Piso vinílico: 

 

3.5.3.1   Nos locais indicados em projeto, deverá ser instalado piso vinílico, em manta 

ou em régua de 1ª qualidade, réguas 184 x 950mm x 3mm de espessura, 

referência de cor nas tabelas em anexo. 

 

3.5.3.2   O contrapiso existente, no caso onde for retirado o piso cerâmico, deverá 

receber autonivelante para correções de imperfeições que poderão causar 

problemas futuros no produto. Caso o contrapiso apresente irregularidades, 

fissuras e/ou desplacamentos, ele deverá ser corrigido adequadamente 

antes da aplicação do produto. Feita a conferência de contrapiso, 

identificação e correção das irregularidades, proceder à limpeza do mesmo 

com vassoura e/ ou aspirador de pó, para evitar a presença de partículas de 

sujeira indesejadas. 

 

3.5.3.3    O contrapiso não deve possuir desníveis maiores que 3 milímetros a cada 2 

metros lineares. Recomenda-se que o revestimento seja instalado com 

temperatura ambiente superior a 18° C, conforme a norma DIN 18202. 

 

3.5.3.4     Antes de iniciar a instalação, confirmar no projeto arquitetônico a paginação 

e o sentido escolhido para instalação das réguas nos ambientes. 

 

3.5.3.5  Como as réguas são diferentes umas das outras e não possuem cor 

uniforme, abra as caixas e misture os lotes antes da instalação. 

 

3.5.3.6   Utilizar adesivo acrílico e aplicação indicada pelo fabricante do piso vinílico 

para que não ocasione danos no produto ou perda de garantia. 

 

3.5.3.7  Deixar um espaço de 8 a 10 mm junto às paredes para que as réguas 

possam dilatar e retrair sem dificuldade. Em caso de instalação sob 

batentes, deve-se cortar os batentes para que as réguas do piso passem 

por baixo, dando melhor acabamento. 

 

3.5.3.8     Após o término da instalação, remover todo o resíduo referente ao trabalho 

com um pano umedecido bem torcido. 

 

3.5.3.9   Piso cerâmico: o piso utilizado no banheiro será do tipo porcelanato 

retificado, tamanho 60 x 60cm, polido, observando-se a paginação 

constante no projeto. As juntas serão as menores possíveis dentro das 

especificações do fabricante, com uso de rejunte em cor similar á cor do 

piso.  

3.6.  Rodapés 
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3.6.1  Rodapé em poliestireno: instalar, de acordo com o projeto, rodapé branco liso, com 
10cm de altura, cor branco. Fazer a instalação com cola, Bucha “T” e massa premium 
para acabamento de juntas, em todos os ambientes que não têm o rodapé tipo 
canaleta, segunda a planta de lógica.  

 
3.7.  Revestimento Cerâmico de Paredes 

 

3.7.1  Os revestimentos só poderão ser iniciados após serem executadas todas as revisões 
de instalações hidráulicas e elétricas. 

 
3.7.2 Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados. As superfícies deverão ser limpas e 
abundantemente molhadas, antes do início do revestimento. O revestimento de 
argamassa será constituído de no mínimo, duas camadas superpostas contínuas e 
uniformes. 

 
3.7.3  Nos revestimentos cerâmicos deve-se verificar: 
 

a) Limpeza, nível e prumo das paredes; 

b) Se todos os pontos elétricos, hidráulicos e outros que sejam necessários estão 

executados conforme projeto; 

c) O alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas; 

d) O preenchimento das juntas, que deve estar homogênea e sem falhas por falta ou 

excesso de rejunte; 

e) Se a peça cerâmica está totalmente aderida na argamassa, verificando se não tem 

o som de “oco”; 

f) A planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira nas 

cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras. 

3.7.4  No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha de 

argamassa de assentamento e rejuntamento. Os revestimentos cerâmicos de 

paredes serão de primeira linha, bem cozidos e perfeitamente planos. Deverão ter 

dimensões uniformes, arestas vivas e, quando esmaltados, a vitrificação e coloração 

deverão apresentar-se homogêneas sendo de uma mesma tonalidade e calibre. Não 

poderão apresentar deformações, gretagem, empenamentos, eflorescência ou 

escamas. 

3.7.5  As paredes dos ambientes indicadas no projeto receberão revestimentos cerâmicos 

de 1ª linha, lisos, em cor e dimensões conforme Projeto Arquitetônico. As peças 

serão assentadas com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas. 

O rejunte será a prumo, com a espessura mínima recomendada pelo fabricante e cor 

similar à cor do revestimento, e aplicação após decorridos no mínimo 5 (cinco) dias 

da colocação. 
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3.7.6  Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de 

tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas 

peças quebradas ou trincadas. Os furos de tubulações ou caixas de eletricidade 

devem ser justos, inteiramente recobertos pelo acabamento de canoplas ou placas. 

3.7.7  As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo às instruções de 

aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, soarem 

ocas, serão retiradas e assentes novamente. 

3.8.  Impermeabilizações 

 

3.8.1  Será impermeabilizado o piso dos banheiros e da copa até 40cm de altura de suas 

paredes. A superfície onde será aplicado o impermeabilizante deverá estar 

regularizada com argamassa de cimento e areia, com caimento adequado para os 

ralos (1%), acabamento desempenado, limpa, isenta de partículas soltas e 

umedecida, porém não saturada. 

3.8.2  Devem ser aplicadas pelo menos 2 demãos cruzadas, totalizando um consumo de 2 

kg/m (no mínimo), com trincha, broxa e/ou vassourão de pelo macio. O intervalo entre 

as demãos é o que permite trânsito sobre a demão já aplicada. Normalmente, o 

intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condições do ambiente. Em 

seguida, deve-se aplicar argamassa para assentamento dos pisos. 

3.9.  Espelhos 

 

3.9.1  Deverá ser instalado espelho cristal com espessura de 4mm, bisotê, fixados sobre os 

azulejos nas instalações sanitárias sobre os lavatórios. Nos dois banheiros, o espelho 

terá 1,05 x 0,70m. 

3.10.  Pintura 

 

3.10.1  As marcas de referência para a pintura da obra deverão ser todas de primeira linha. 

3.10.2 A pintura deverá ser iniciada após a cura do emboço, emassamento acrílico ou PVA. 

Cada etapa de pintura deve possuir a superfície plana e perfeita bem como 

completamente seca para iniciar-se a etapa seguinte. 

3.10.3 Verificar a regularização da superfície e os requadros de vão de portas, janelas e 

cantos vivos não estejam quebrados ou com excesso de massa corrida. 

3.10.4 Verificar se os acabamentos elétricos, metais, pisos e rodapés estão protegidos e 

isolados para que não respingue tinta sobre eles. 

3.10.5 Verificar se a tinta foi preparada de acordo com as recomendações do fabricante. 

3.10.6 Conferir visualmente a homogeneização da pintura, não deve apresentar manchas e 

falhas de cobrimento da tinta, caso ocorra deve ser dado mais uma demão de tinta na 

parede ou teto identificado. 
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3.10.7Após a execução do serviço o ambiente deve estar limpo e sem resíduos 

provenientes da execução. 

3.10.8 Para melhor rendimento e qualidade no acabamento, toda tinta aplicada em paredes, 

tetos e madeira, deverá respeitar o tempo de secagem, entre demãos determinado 

pelo fabricante. 

3.10.9  Pinturas internas: 

3.10.9.1 As pinturas serão iniciadas depois de autorizadas pela fiscalização, com 

cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. 

3.10.9.2 Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Para a verificação 

dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no 

local escolhido na obra. 

3.10.9.3  Deverão ser obedecidas rigorosamente às instruções do fabricante para se 

conseguir a tonalidade desejada. 

3.10.9.4  Aplicar 2 demãos de massa corrida base pva em paredes e tetos internos, 

exceto nos locais que vão receber revestimento cerâmico, conforme 

projeto. Nas paredes internas (onde não houver azulejo) e tetos, sobre a 

massa pva, aplicar tinta acrílica premium fosco, cores conforme indicação 

em projeto. Pintar até o perfeito recobrimento das superfícies. 

 

3.10.10 Pintura das Esquadrias de madeira: lixar os batentes, portas, guarnições, faixas e 

outros com lixa 220 e 300, aplicar duas demãos de fundo branco fosco nivelador para 

madeiras para corrigir as imperfeições, lixando sempre entre as demãos. Aplicar no 

mínimo 03 demãos de pintura de acabamento com lixamento, esmalte sintético 

premium acetinado na cor branca de 1ª qualidade. Não serão admitidas superfícies 

ásperas ao toque ou com bolhas de ar. 

3.10.11Forro de Gesso: após a execução do forro, tabica e emassamento, executar 

acabamento com a aplicação de duas demãos de fundo preparador, procedendo ao 

lixamento entre as demãos, e por último aplicar tinta própria para gesso látex fosco, 

cor branco. Pintar até o perfeito recobrimento das superfícies. 

3.11.  Bancada em Granito 

 

3.11.1 A bancada de granito do banheiro deve ser confeccionada em granito Branco Dallas, 
e a da copa deve ser confeccionada em granito preto São Gabriel, ambas polidas 
com espessura de 1,5 cm, com rodabancada junto as paredes (ver detalhe 
arquitetônico). O acabamento das bordas da bancada e das molduras é em meia 
esquadria. Sob as bancadas devem ser chumbadas duas barras de metalon, para 
melhorar a estruturação do granito. 
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3.11.2 Sobre o tampo de granito do banheiro será instalada cuba de louça de embutir, 
conforme detalhamento do projeto de mobiliário. 

 
3.12.  Metais, Louças e Acessórios 

 

3.12.1 Os metais deverão ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não 
poderão apresentar defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis 
perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamentos, 
defeitos na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a 
superfície de base. 

 
3.12.2 As louças para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios serão de grês 

branco (grês porcelânico), satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras ABNT 
NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463. As peças serão bem cozidas, desempenadas, 
sem deformações ou fendas, resistentes e praticamente impermeáveis. O esmalte 
será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamento.  

 
3.13.  Limpeza Final da Obra 

 

3.13.1 Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações 
provisórias, bem como todo o entulho gerado, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

 
3.13.2  O Contratado deve entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e 
aparelhos com as instalações definitivamente ligadas. 

 
3.13.3  A limpeza dos revestimentos cerâmicos deve seguir corretamente as orientações 

prescritas por suas indústrias, com produtos próprios da própria indústria ou de 
outro autorizado pela mesma. 

 
3.13.4   Devem ser removidos quaisquer vestígios de tinta e argamassa. Não serão aceitas 

peças com manchas, respingos, falhas na cromação, incrustações ou sujeira. 
 
3.13.5  Os vidros, louças, revestimentos e pisos devem ser lavados, de acordo com as 

especificações dos fabricantes dos materiais. 
 
3.13.6   Todos os metais e espelhos devem ser perfeitamente polidos. 
 
3.13.7  Todas as ferragens devem ser limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que 

não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento. 
 
3.13.8  Executar todos os testes para verificação do perfeito funcionamento de todos os 

sistemas. Caso isso não ocorra, fazer todos os reparos para sua correção por conta 
do contratado. 

 
3.13.9 Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 
aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. 
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão 

demolidos e reconstruídos por conta, exclusiva, do construtor. 

4.2 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações do 

projeto e obedecer às especificações de qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à 

fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua utilização. Na ocorrência de 

comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua qualidade, 

resistência, aspecto e preço. 

4.3 A execução dos serviços de construção obedecerá rigorosamente aos projetos e materiais 

especificados. Esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados à fiscalização. Nenhuma 

modificação poderá ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalização e 

dos autores do projeto. 

4.4 Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme 

segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalização: 

1º. Termo de Referência; 

2º. Memorial Descritivo 

2º. Projeto arquitetônico e complementares; 

3º. Planilha de custos. 

4.5 É de responsabilidade exclusiva do licitante, qualquer acidente que venha a ocorrer com o 

pessoal do mesmo ou a terceiros durante a vigência do contrato em razão da obra. É 

ainda de sua responsabilidade qualquer dano ou prejuízo causado a propriedades de 

terceiros ou do Contratante, bem como o pagamento de toda e qualquer indenização 

exigida em razão de negligência ou má condução da obra. 

4.6 Todo o material a ser empregado na obra, inclusive os das instalações hidráulicas, 

elétricas e dos serviços especiais devem ser fornecidos pelo licitante. 

4.7 Toda a mão de obra a ser empregada é de responsabilidade exclusiva do licitante 

incluindo-se aí toda e qualquer mão de obra especializada. 

4.8 Cabe ao licitante aplicar na obra materiais com qualidade e preço iguais ou similares às 

marcas e modelos especificados neste volume. Sempre de 1ª linha, com qualidade 

superior, sendo vedada a utilização de 2ª linha ou comercial. 

4.9 Ficam a cargo da Contratada pela execução da obra, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados. 

4.10 Cabe a licitante proceder a retirada periódica dos entulhos que se acumularem no canteiro 

de obra, pelo tempo que durar a obra, levando-os para locais determinados pelo poder 

público. A retirada de entulhos deve seguir normas específicas: a Lei 12.305/2012 e 

CONAMA 307/2002. 
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4.11 Deverá ser indicado pela contratada um engenheiro ou arquiteto como responsável 

técnico pela execução dos serviços. 

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

entregá-las ao fiscal do contrato, antes de iniciado os trabalhos. Os custos com as ART’s 

são de responsabilidade da Contratante. 

4.13 É de responsabilidade do licitante entregar uma cópias do Registro de Responsabilidade 

Técnica perante o condomínio, e para a Contratante antes do início das obras. 

4.14 Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto licitado em 

Florianópolis, 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, 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. 

5. HORÁRIOS 

5.1 Os dias e horários permitidos para a realização da reforma, conforme a Convenção do 

Condomínio: 

 De segunda a sexta-feira das 19:00 às 22:00 horas  

 Sábados: 12 ás 22:00 horas 

 Domingos: 08 ás 22 horas 

6.  VISTORIA 

6.1    A visita prévia deverá ser realizada para o licitante estar: 

a) ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem 

sobre os projetos, e estes sobre o quantitativo orientativo; 

b) não teve dúvidas na interpretação dos detalhes fornecidos em projeto; 

c) visitou o local da obra, inspecionou as instalações hidráulicas e elétricas existentes, 

verificou pisos e revestimentos cerâmicos a ser reformado; demolições ou retiradas; 

d) identificou as patologias “in loco” a solucionar, constatando a atual situação da 

edificação em questão. 

 

6.2    A visita prévia é opcional e deve ser: 

a) previamente agendada com a Sede do Coren/SC, em dias úteis, por meio do telefone 

(48) 3224-9091, no horário das 08 às 16 horas, ou pelo e-mail 

aline.aguiar@corensc.gov.br .  

mailto:aline.aguiar@corensc.gov.br
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b) realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços; e 

c) acompanhada por representante do Coren/SC. 

 

6.3     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 consequência do presente certame. 

6.4  Endereço da Obra/Vistoria: Rua Felipe Schmidt, nº 315, salas 801 e 802, Centro, 

Florianópolis/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 modalidade: 

 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 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 
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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   A fiscalização do contrato será realizada pelas empregadas públicas do Coren/SC Luiza 

Morgana Klueger Souza e Marlete Barbosa Borges, que receberão auxílio para a 

fiscalização da arquiteta responsável pelo projeto Arq. Daniela Lopes, CAU nº A113812-0. 

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 execução é de 150 (cento e cinquenta) 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 das adequações das salas, em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do licitante vencedor, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as 

fiscalizações do contrato 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, 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, 

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 em até 7 (sete) dias após o recebimento de comunicação escrita do licitante 

vencedor de que está inteiramente concluída. 
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12. DOS PAGAMENTOS 

12.1   Haverá medição das etapas entregues a cada 21 (vinte e um) 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 dos itens 14 (Aparelhos de Ar Condicionado) deverá ser emitida 

nota fiscal exclusiva para o item. 

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 
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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 dos serviços; 

 

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 ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

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

fizer necessário) perante o CREA/SC ou CAU/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 do Projeto Básico, 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 
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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; 

 

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; 
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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 dos serviços; 

 

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. 

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 
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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. 

 

16. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

16.1  Deverá ser apresentado um atestado de capacidade técnica comprovando a realização 

especifica de uma reforma de ambiente de interiores. 

17. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

17.1   A reforma deverá ocorrer em 02 grandes etapas, sendo a primeira reforma da sala 801, 

após seu término o da sala 802, a fim de possibilitar o uso da contra-sala durante o horário 

de expediente pela equipe de arqueologia 
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18. JUSTIFICATIVA 

18.1  A justificativa para a contratação de empresa especializada em obras e reforma de 

interiores é readequar os espaços das antigas salas 801 e 802 da Sede do Coren/SC no 

Edifício Alliança, que foram utilizadas até o ano de 2009. Após este ano, com a mudança 

da estrutura da Sede para o novo endereço no Centro Executivo Mauro Ramos, uma das 

salas de posse do Coren/SC no Edifício Alliança passou a ser utilizada para arquivo 

permanente e a outra está sem utilização. 

18.2   De encontro a este cenário foi proferido em 15 de maio de 2019 a decisão de criar ao 

“Centro de Documentação e Memória do Coren/SC”, que abrigará um novo espaço de 

Arquivo Permanente, Acervo e sala Multiuso para exposições e eventos. 

18.3   A atual estrutura está bastante danificada, com muito mofo, móveis bastante antigos, com 

cupim e insuficientes de iluminação, espaço, tornando-se inadequado para as finalidades 

propostas e funcionais. 
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18.4   Assim, diante da aprovação do projeto arquitetônico proposto ao fim da contratação dos 

serviços de arquitetura, restou a realização inicial da primeira etapa de estruturação, seja 

ela a reforma dos interiores, objeto desta licitação. 

18.5   Opta-se pelo por regime de empreitada por preço global, pois caberá a contratada todo o 

gerenciamento da reforma dos interiores, sendo inviável a contratação individualizada dos 

itens, haja vista suas correlações para adequação do ambiente. 

18.6   Excetua-se desta contração os serviços e fornecimento de matérias elétricos, cabeamento, 

iluminação e lógica que será objeto de futuro processo licitatório. 

19. REFERENCIAL DE CUSTOS 

19.1   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, conforme consta no memorial Descritivo e Caderno de Encargos 

anexo. 

19.2   Conforme Decreto nº 7.983 de 08 de abril de 2013, foram aplicados à Tabela 02 – Planilha 

de Quantitativo/Orçamentária o BDI (Benefício e Despesas Indiretas) de 22,92% (vinte e 

dois vírgula noventa e dois por cento), índice apresentado na Planilha de 

Quantitativo/Orçamentária pela Responsável Técnica Arquiteta Daniela Accorinte Lopes. 

19.3   O valor total máximo, considerando BDI, a ser contrato para a execução deste serviço é de 

R$ 132.763,92 (cento e trinta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e 

dois centavos). 

19.4   A Tabela 02 – Planilha de Quantitativo/Orçamentária anexa a este processo. 

 

20. RECURSOS 

20.1   Os recursos serão próprios do Coren/SC , referente aos Orçamentos- Programas 2019.  
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Florianópolis, 09 de outubro de 2019. 

 

 

Adm. Aline Aguiar 

Depto. de Administração e Gestão de Pessoas 

CRA/SC 16.322 

Coren/SC 
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ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
Tabela 02 - PLANILHA DE QUANTITATIVO/ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Reforma de Interiores - Centro de Documentação e Memória- COREN/SC 
BASE: SINAPI MARÇO/2018 - VALOR DE 

MERCADO 

ENDEREÇO: Rua Felipe Schmidt, 315, salas 801 e 802, Centro Florianópolis/SC. DANIELA ACCORINTE LOPES 

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram cálculados com 10% a mais de sua área; 

2. Todas as fiações e encanamentos foram cálculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, 

vernizes e seladores, foram cálculados a quantidade já computando a quantidade de demãos 

estipuladas na aplicação DATA: 04/10/2019 

OBRA E INFRAESTRUTURA 

ITEM 
REFERENCIAL 

DE CUSTO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITADE 

PREÇO (Reais) 

UNITÁRIO TOTAL BDI (22,92%) 

1 
    

PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS         
12.284,81 

1.1     -         

 

1.1.1 

SINAPI-Serviço 97638 

Remoção de chapas e perfis de 

drywall, de forma manual, sem 

reaproveitamento, inclusive suas 

esquadrias m² 63,75 

5,42 345,53 424,72 

1.1.2 
SINAPI-Serviço 97622 

Alvenaria em bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento m³ 2,85 
42,44 120,95 148,68 

1.2     Retirada de pisos e rodapés     

   

1.2.1 

SINAPI-Serviço 97633 

Demolição de revestimento 

cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento m² 253,10 

16,69 4.224,24 5.192,43 

1.2.2 
SINAPI-Serviço 97632 

Demolição de rodapé, de forma 

manual, sem reaproveitamento. m 75,01 
1,91 143,27 176,11 

1.3 
    

Retirada de louças, metais e 

acessórios     
   

1.3.1 
SINAPI-Serviço 97663 

Remoção de louças, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
Unid. 5,00 9,44 47,20 58,02 

1.3.2 

SINAPI-Serviço 97663 

Remoção de louças, de forma 

manual, com reaproveitamento 

(lavatório suspenso) 

Unid. 1,00 9,44 9,44 11,60 
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1.3.3 

SINAPI-Serviço 97666 

Remoção de metais sanitários, de 

forma manual, sem 

reaproveitamento 

Unid. 5,00 6,88 34,40 42,28 

1.4     Retirada de esquadrias      

   

1.4.1 

SINAPI-Serviços 97644 

Remoção de portas, de forma 

manual, sem reaproveitamento (3 

portas dos banheiros existentes, de 

acordo com projeto) 

m² 7,98 7,02 56,02 68,86 

1.4.2 

SINAPI-Serviços 97655 

Remoção de uma porta 

pantografica, de forma manual, sem 

reaproveitamento.  

m² 1,68 17,02 28,59 35,15 

1.5     Remoção de forros     

  

0,00 

1.5.1 
SINAPI-Serviços 97641 

Remoção de forro de gesso de forma 

manual m² 15,00 
3,63 54,45 66,93 

1.6     Diversos     

  

0,00 

1.6.1 

SINAPI-Serviço 97660 

Remoção de interruptores/tomadas 

elétricas, de forma manual, sem 

reaproveitamento 

Unid. 15,00 0,57 8,55 10,51 

1.6.2 
SINAPI-Serviço 97665 

Retirada de Luminárias, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
Unid. 30,00 1,10 33,00 40,56 

1.6.3 
SINAPI-Serviço 97662 

Retirada de tubulação hidrosanitária 

embutida 
m 12,00 0,37 4,44 5,46 

1.6.4 SINAPI-Serviço 97661 Remoção de cabos elétricos m 211,74 0,57 120,69 148,35 

1.6.5 SINAPI-Serviço 72897 Remoção manual de entulho m³ 100,00 19,76 1.976,00 2.428,90 

1.6.6 
SINAPI-Serviço 88316 

Mão de obra para remoção dos 

móveis e descarte  
m² 50,00 15,01 750,50 922,51 

1.6.7 
SINAPI-Serviço 72897 

Carga manual de entulho em 

caminhão 
m³ 100,00 17,85 1.785,00 2.194,12 

1.6.8 

SINAPI-Serviço 85421 

Remoção de vidro comum das 

esquadrias externas. Remoção de 

todos os vidros das janelas J4 

m² 5,22 11,23 58,62 72,06 

1.6.9 SINAPI-Serviço 97642 Remoção das eletrocalhas existentes m 20,00 2,41 48,20 59,25 

1.6.10 SINAPI-Serviço 97664 Remoção de cortinas Unid. 2,00 1,03 2,06 2,53 

1.6.11 

SINAPI-Serviço 88316 

Remoção dos aparelhos de ar 

condicionado, inlcuido as 

condensadoras e evaporadoras  

h 10,00 14,30 143,00 175,78 
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2 
    LAJE, PAREDES E PAINÉIS       

959,28 

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 

(inclusive para fechamento dos vãos 

de ar-condicionado) m² 12,62 

56,48 712,78 876,15 

2.1.2 

SINAPI-Serviço 93196 

Execução de contraverga em 

concreto moldada in loco acima da 

porta P3 

m 1,30 39,01 50,71 62,34 

2.1.3 

SINAPI-Serviço 40780 

Fechamento de furos e regularização 

das paredes após retirada da porta 

pantográfica 

m² 1,59 10,64 16,92 20,80 

 

          

   

3     ESQUADRIAS     

  

6.442,66 

3.1     Portas em madeira     

   

3.1.1 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira para 

pintura, 80x210 semi-oca, com 

núcleo cheio, padrão médio, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P3). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo banheiro 

Unid. 1,00 651,55 651,55 800,89 

3.1.2 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira para 

pintura, 70 x 210 semi-oca , com 

núcleo cheio, padrão médio, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P2). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo banheiro 

Unid. 1,00 625,22 625,22 768,52 
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3.1.3 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira de correr 

para pintura, 70 x 210 semi-oca , 

com núcleo cheio, padrão médio, 

itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, 

fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P4). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo banheiro 

Unid. 2,00 625,22 1.250,44 1.537,04 

3.1.4 SINAPI-Serviço 90844 

Kit de porta de madeira para 

pintura, 90 x 210 semi-oca, com 

núcleo cheio, padrão médio, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P6).  

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo tetra. 

Unid. 1,00 678,58 678,58 834,11 

3.1.5 
    

Fechadura tipo tetra a ser instalada 

na P6, em aço inox. 
Unid. 1,00 96,60 96,60 118,74 

3.2     Janelas     

   

3.2.1 

SINAPI-Serviço 72119 

Vidro temperado liso para janelas 

8mm a serem instalados nas janelas 

J4, insclusive sua instalação e 

vedação 

m² 5,22 183,98 960,38 1.180,49 

3.2.2 

SINAPI-Serviço 72122 

Vidro canelado para janelas 4mm a 

serem instalados nas janelas J3 que 

estão sem vidro, insclusive sua 

instalação e vedação 

m² 8,88 73,38 651,61 800,96 

3.2.3 

    

Película refletiva com alta redução 

de calor e alta redução de luz; 

transmissão de visibilidade 7.9%, 

transmissão de energia solar 15%, 

transmissão de uv < 2%.  

m² 5,85 20,00 117,00 143,82 

3.2.4 

SINAPI-Serviço 88316 

Revisar e ajustar o funcionamento 

de todas as janelas J4, incluindo 

parafusos, perfis e maçanetas. 

h 10,00 14,30 143,00 175,78 

3.3     Porta de vidro     

   

3.3.1 
SINAPI-Serviço 88325 

Revisar e ajustar o funcionamento 

da porta de vidro P1. 
h 4,00 16,74 66,96 82,31 

 

          

   

4     FORROS     

  

4.862,35 
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4.1     Forro de gesso     

   

4.1.1 

SINAPI-Serviço 96114 

Forro em drywall, para ambientes 

comerciais, inclusive estrutura de 

fixação m² 67,71 

55,24 3.740,30 4.597,58 

4.1.2 SINAPI-Serviço 96120 Acabamentos para forro m 89,01 2,42 215,40 264,77 

 

          

   

5     PISOS E RODAPÉS     

  

33.029,74 

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 195,29 

27,62 5.393,91 6.630,19 

5.2     Piso Vinílico     

   

5.2.1 

SINAPI-Serviço 72186 

Piso vinilico em manta, espessura 

2mm, cinza claro, com aspecto 

granulado 

m² 73,33 96,94 7.108,61 8.737,90 

5.2.2 

SINAPI-Serviço 72186 

Piso vinilico em manta, espessura 

2mm, bege claro, com aspecto 

granulado 

m² 89,10 96,94 8.637,35 10.617,04 

5.2.3 

SINAPI-Serviço 72186 

Piso vinilico em régua, espessura 

3,2mm, textura em madeira de cor 

clara 

m² 19,04 96,94 1.845,74 2.268,78 

5.3     Rodapé     

   

5.3.1 

    

Rodapé em poliestireno reciclado, 

10cm de altura, com cola e bucha - 

Fornecimento e instalação m 82,15 

33,32 2.737,24 3.364,61 

5.3.2 

SINAPI-Serviço 88650 

Rodapé cerâmico de 7cm de altura 

com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 60x60cm m 4,77 

10,06 47,99 58,98 

5.4     Piso Cerâmico     

   

5.4.1 

SINAPI-Serviço 87255 

Revestimento cerâmico com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm  m² 11,61 

71,97 835,57 1.027,08 

5.5     Soleiras     

   

5.5.1 

SINAPI-

Serviço/insum

os 84161 

Soleira de granito preto São Gabriel, 

largura 15cm, instalada nos 

banheiros e na P1 m 4,00 

66,13 264,52 325,15 
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6 
    

REVESTIMENTOS DE PAREDES 

INTERNAS     
  

4.638,79 

6.1     Chapisco     

   

6.1.1 
SINAPI-Serviço 87878 

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), 

espessura 0,5cm, preparo manual m² 25,24 
3,51 88,59 108,90 

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 50,48 

32,04 1.617,38 1.988,08 

6.3     Reboco     

   

6.3.1 SINAPI-Serviço 05998 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 50,48 0,77 38,87 47,78 

6.4 

    Acabamentos     
   

6.4.1 

SINAPI-Serviço 87255 

Revestimento cerâmico com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm  m² 25,81 

71,97 1.857,55 2.283,30 

6.4.2 

SINAPI-

Serviço/Valor de 

mercado/insumo

s 88789 

Revestimento cerâmico para 

paredes em pastilhas de porcelana, 

alinhadas a prumo, aplicado em 

superficies internas, incluindo 

rejunte m² 1,45 

118,07 171,44 210,73 

 

          

   

7 
    IMPERMEABILIZAÇÕES     

  

1.979,37 

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 22,26 

72,34 1.610,29 1.979,37 

 

          

   

8     VIDROS E ESPELHOS     

  

151,15 

8.1     Espelho     
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8.1.1 
SINAPI-Serviço 85005 

Espelho cristal, espessura 4mm, com 

parafusos de fixacao, sem moldura m² 1,47 
83,65 122,97 151,15 

 

          

   

9 
    

METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E 

ACESSÓRIOS     
  

5.255,17 

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, e tampa almofadada Unid. 2,00 

430,21 860,41 1.057,62 

9.1.2 

SINAPI-Serviço 86941 

Lavatório suspenso em louça branca, 

padrão médio, 44x55cm, incluso 

válvula, torneira, engate e sifão tipo 

garrafa, todos em metal cromado - 

fornecimento e instalação (reutilizar 

lavatório existente) Unid. 1,00 

499,17 499,17 613,58 

9.1.3 

SINAPI-Serviço 86937 

Cuba de embutir oval em louça 

branca, 35x50cm fornecimento e 

instalação, medidas 36X49cm. 

Marca Incepa ou similar Unid. 1,00 

136,93 136,93 168,31 

9.2 
    Metais        

9.2.1 

SINAPI-Serviço 86915 

Torneira cromada de mesa, 1/2", 

para lavatório, padrão médio 

fornecimento e instalação. Marca 

Docol ou similar Unid. 1,00 

84,25 84,25 103,56 

9.2.2 

SINAPI-Serviço 86910 

Torneira cromada tubo móvel, de 

parede, 1/2", para pia de cozinha, 

padrão médio - fornecimento e 

instalação. Marca Docol ou similar Unid. 1,00 

95,82 95,82 117,78 

9.2.3 

SINAPI-Serviço 86935 

Cuba de embutir em aço inoxidável, 

incluso válvula em metal cromado e 

sifão flexível Unid. 1,00 

256,90 256,90 315,78 

9.3     Acessórios     

   

9.3.1 
SINAPI-Serviço 86887 

Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - 

fornecimento e instalação Unid. 3,00 
46,65 139,95 172,03 

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 17,50 
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9.3.3 
SINAPI-Insumos 38643 

Válvula em metal cromado tipo 

americana para pia Unid. 1,00 
42,25 42,25 51,93 

9.3.4 

    

Barra de apoio em aço inoxidável 

polido 80cm - fornecimento e 

instalação Unid. 2,00 

139,90 279,80 343,93 

9.3.5 

    

Barra de apoio em aço inoxidável 

polido 40cm  - fornecimento e 

instalação Unid. 3,00 

95,00 285,00 350,32 

9.3.6 

    

Dispensador manual de papel toalha 

interfolhado cor branco, com visor e 

chave Unid. 2,00 

26,30 52,60 64,66 

9.3.7 
    

Dispensador manual de Sabonete 

líquido 800ml com reservatório Unid. 2,00 
31,97 63,94 78,60 

9.3.8 
    

Cabide em aço inox cromado  - 

fornecimento e instalação Unid. 6,00 
21,90 131,40 161,52 

9.3.9 

    

Ralo de escoamento inteligente click 

up para banheiros (10x10cm), zinco 

com acabamento cromado Unid. 3,00 

39,90 119,70 147,14 

9.3.10 
    

Trocador de fraldas retrátil branco 

com fixação na parede Unid. 1,00 
680,00 680,00 835,86 

9.4     Bancada Copa     

   

9.4.1 

SINAPI-Serviço 86889 

Bancada para copa de granito preto 

São Gabriel, incluido rebaixo e 

rodapia.  Unid. 1,00 

532,91 532,91 655,05 

 

          

   

10     PINTURA     

  

18.229,60 

10.1     Paredes e teto     

   

10.1.1 
SINAPI-Serviço 74133 

Emassamento com massa a óleo, 

uma demão m² 500,54 
16,52 8.268,92 10.164,16 

10.1.2 

SINAPI-Serviço 88489 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica branca com 

acabamento acetinado em paredes, 

minimo duas demãos. Marca Suvinil 

ou similar m² 242,28 

11,07 2.682,04 3.296,76 

10.1.3 

SINAPI-Serviço 88488 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica branca com 

acabamento acetinado em teto, 

minimo duas demãos. Marca Suvinil 

m² 211,74 

12,62 2.672,16 3.284,62 
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ou similar 

10.1.4 

  88489 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica azul com 

acabamento acetinado em paredes, 

minimo duas demãos. Marca Suvinil 

ou similar m² 46,52 

19,47 905,74 1.113,34 

10.2 
    Esquadrias     

   

10.2.1 

SINAPI-Serviço 84657 

Fundo branco fosco nivelador para 

madeiras, 02 demãos, aplicação e 

lixamento m² 14,78 

9,45 139,71 171,73 

10.2.2 

SINAPI-Serviço 73739 

Pintura de acabamento com 

lixamento e aplicação de 03 demãos 

de esmalte sintético Premium 

acetinado. Marca Suvinil ou similar m² 14,78 

10,95 161,88 198,99 

 

          

   

 

          

   

11 

    

PONTOS PARA INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E 

LÓGICA        

19.094,55 

11.1     Pontos de tomada e iluminação     

   

11.1.2 

SINAPI-Serviços 93141 

Ponto de tomada, incluindo caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento Unid. 31,00 

152,27 4.720,37 5.802,28 

11.1.3 

SINAPI-Serviços 93128 

Ponto de iluminação, incluindo 

interruptor simples, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento Unid. 14,00 

128,84 1.803,76 2.217,18 

11.1.4 

SINAPI-Serviços 93138 

Ponto de iluminação, incluindo 

interruptor paralelo, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento Unid. 50,00 

180,20 9.010,00 11.075,09 

 

          

   

12     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

 

12,75 15,67 

12.1     Água fria     

   

12.1.1 
SINAPI-Insumos 07121 

Joelho de PVC, soldável, com bucha 

de latão, 90 graus, 20mm x 1/2" Unid. 1,00 
5,41 5,41 6,65 
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12.1.2 SINAPI-Insumos 09867 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm m 3,35 2,19 7,34 9,02 

 

          

   

13 
    

EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNCIO     
  

2.356,17 

13.1     Extintor     

   

13.1.1 

SINAPI-Serviços 

73775/0

01 

Extintor de incendio tipo pó químico 

seco ABC 4Kg, fixado na parede com 

suporte metálico - Fornecimento e 

instalação Unid. 4,00 

114,96 459,84 565,24 

13.2     Iluminação     

   

13.2.1 

  97599 

Bloco autonomo de iluminação de 

emergencia, fornecimento e 

instalação Unid. 5,00 

36,98 184,90 227,28 

13.3     Placas     

   

13.3.1 
SINAPI-Insumos 37557 

Placa em PVC para extintor de 

incêndio Unid. 4,00 
13,59 54,36 66,82 

13.3.2 SINAPI-Insumos 37539 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 4,00 52,50 210,00 258,13 

13.4     Sistema de alarme de incêndio     

   

13.4.1 SINAPI-Insumos 02436 Instalação elétrica h 5,45 25,32 137,99 169,62 

13.4.2     Sinalizador visual e sonoro Unid. 1,00 71,98 71,98 88,48 

13.4.3     Acionador manual Unid. 2,00 47,32 94,64 116,33 

13.4.4     Detector de Fumaça Unid. 2,00 78,86 157,72 193,87 

13.4.5     Central de Incêndio Unid. 1,00 545,40 545,40 670,41 

 

          

   

14     AR CONDICIONADO SPLIT     

  

22.839,97 

14.1     Tubulação e Acessórios     

   

14.1.1 
SINAPI-Insumos 39662 

Tubo de cobre flexível 1/4" com 

isolamento térmico m 15,72 
9,37 147,30 181,06 

16.1.2 
SINAPI-Insumos 39664 

Tubo de cobre flexível 3/8" com 

isolamento térmico m 15,72 
14,41 226,53 278,44 

16.1.3 

SINAPI-Insumos 09867 

Ponto de dreno para ar 

condiconado, incluindo tubo de PVC 

rigido soldável 20mm, rasgo, quebra 

e chumbamento. 05 pontos de 

m 15,72 2,19 34,43 42,32 
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dreno. 

14.2     Aparelhos     

   

14.2.1 
    

Ar Condicionado, cor branco, quente 

e frio, 18000 BTUs, 220V Unid. 2,00 
1.822,33 3.644,66 4.480,02 

14.2.2 
    

Ar Condicionado, cor branco, quente 

e frio, 18000 BTUs, 220V, bi split Unid. 1,00 
7.937,00 7.937,00 9.756,16 

14.2.3 
    

Ar Condicionado, cor branco, quente 

e frio, 9000 BTUs, 220V, bi split Unid. 1,00 
5.103,07 5.103,07 6.272,69 

14.2.4     Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 5,00 2,99 14,95 18,38 

14.2.5     Suportes para condensadoras Unid. 4,00 37,83 151,32 186,00 

14.3     Instalação     

   

14.3.1 
SINAPI - Insumos 83636 

Equipe com montador 

eletromecânico e ajudante H 24,00 
55,08 1.321,92 1.624,90 

 

          

   

15     SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

  

624,65 

15.1     Limpeza final     

   

15.1.1 SINAPI-Serviços 9537 Limpeza final da obra m² 211,74 2,40 508,18 624,65 

 

              

 

 TOTAL OBRA E INFRAESTRUTURA................................................................................................................................................. R$  132.763,92 
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ANEXO III MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 
 
Processo Licitatório n.º 017.926208/2019 
Carta Convite n.º 001/2019 – 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 - Centro de Documentação e Memória- COREN/SC 

ENDEREÇO: Rua Felipe Schmidt, 315, salas 801 e 802, Centro Florianópolis/SC. 

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram cálculados com 10% a mais de sua área; 2. Todas as fiações e encanamentos 

foram cálculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, vernizes e seladores, foram cálculados a quantidade já computando a 

quantidade de demãos estipuladas na aplicação 

OBRA E INFRAESTRUTURA 

ITEM 
REFERENCIAL 

DE CUSTO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITADE 

PREÇO (Reais) 

UNITÁRIO TOTAL BDI (22,92%) 

1 
    

PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS         
R$ 

1.1     

 

        

 

1.1.1 SINAPI-Serviço 97638 

Remoção de chapas e perfis de 

drywall, de forma manual, sem 

reaproveitamento, inclusive suas 

esquadrias 

m² 63,75 5,42 R$ R$ 

1.1.2 SINAPI-Serviço 97622 
Alvenaria em bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
m³ 2,85 42,44 R$ R$ 
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1.2     Retirada de pisos e rodapés     

   

1.2.1 SINAPI-Serviço 97633 

Demolição de revestimento 

cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento 

m² 253,10 16,69 R$ R$ 

1.2.2 SINAPI-Serviço 97632 
Demolição de rodapé, de forma 

manual, sem reaproveitamento. 
m 75,01 1,91 R$ R$ 

1.3 

  

Retirada de louças, metais e 

acessórios 
     

1.3.1 SINAPI-Serviço 97663 
Remoção de louças, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
Unid. 5,00 9,44 R$ R$ 

1.3.2 SINAPI-Serviço 97663 

Remoção de louças, de forma 

manual, com reaproveitamento 

(lavatório suspenso) 

Unid. 1,00 9,44 R$ R$ 

1.3.3 SINAPI-Serviço 97666 

Remoção de metais sanitários, de 

forma manual, sem 

reaproveitamento 

Unid. 5,00 6,88 R$ R$ 

1.4 

  

Retirada de esquadrias  

     

1.4.1 SINAPI-Serviços 97644 

Remoção de portas, de forma 

manual, sem reaproveitamento (3 

portas dos banheiros existentes, de 

acordo com projeto) 

m² 7,98 7,02 R$ R$ 

1.4.2 SINAPI-Serviços 97655 

Remoção de uma porta 

pantografica, de forma manual, sem 

reaproveitamento.  

m² 1,68 17,02 R$ R$ 

1.5     Remoção de forros 

    

0,00 

1.5.1 SINAPI-Serviços 97641 
Remoção de forro de gesso de forma 

manual 
m² 15,00 3,63 R$ R$ 

1.6 

  

Diversos 

    

0,00 

1.6.1 SINAPI-Serviço 97660 

Remoção de interruptores/tomadas 

elétricas, de forma manual, sem 

reaproveitamento 

Unid. 15,00 0,57 R$ R$ 

1.6.2 SINAPI-Serviço 97665 
Retirada de Luminárias, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
Unid. 30,00 1,10 R$ R$ 

1.6.3 SINAPI-Serviço 97662 
Retirada de tubulação hidrosanitária 

embutida 
m 12,00 0,37 R$ R$ 

1.6.4 SINAPI-Serviço 97661 Remoção de cabos elétricos m 211,74 0,57 R$ R$ 

1.6.5 SINAPI-Serviço 72897 Remoção manual de entulho m³ 100,00 19,76 R$ R$ 
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1.6.6 SINAPI-Serviço 
88316 

Mão de obra para remoção dos 

móveis e descarte  
m² 50,00 15,01 R$ R$ 

1.6.7 SINAPI-Serviço 
72897 

Carga manual de entulho em 

caminhão 
m³ 100,00 17,85 R$ R$ 

1.6.8 SINAPI-Serviço 

85421 

Remoção de vidro comum das 

esquadrias externas. Remoção de 

todos os vidros das janelas J4 

m² 5,22 11,23 R$ R$ 

1.6.9 SINAPI-Serviço 97642 Remoção das eletrocalhas existentes m 20,00 2,41 R$ R$ 

1.6.10 SINAPI-Serviço 97664 Remoção de cortinas Unid. 2,00 1,03 R$ R$ 

1.6.11 SINAPI-Serviço 

88316 

Remoção dos aparelhos de ar 

condicionado, inlcuido as 

condensadoras e evaporadoras  

h 10,00 14,30 R$ R$ 

 

          

   

2 
    LAJE, PAREDES E PAINÉIS       

R$ 

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 

(inclusive para fechamento dos vãos 

de ar-condicionado) 

m² 12,62 56,48 R$ R$ 

2.1.2 SINAPI-Serviço 

93196 

Execução de contraverga em 

concreto moldada in loco acima da 

porta P3 

m 1,30 39,01 R$ R$ 

2.1.3 SINAPI-Serviço 

40780 

Fechamento de furos e regularização 

das paredes após retirada da porta 

pantográfica 

m² 1,59 10,64 R$ R$ 

 

          

   

3     ESQUADRIAS     

  

R$ 

3.1     Portas em madeira     

   

3.1.1 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira para 

pintura, 80x210 semi-oca, com 

núcleo cheio, padrão médio, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P3). 

Unid. 1,00 651,55 R$ R$ 
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Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo banheiro 

3.1.2 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira para 

pintura, 70 x 210 semi-oca , com 

núcleo cheio, padrão médio, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P2). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo banheiro 

Unid. 1,00 625,22 R$ R$ 

3.1.3 SINAPI-Serviço 90843 

Kit de porta de madeira de correr 

para pintura, 70 x 210 semi-oca , 

com núcleo cheio, padrão médio, 

itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, 

fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P4). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo banheiro 

Unid. 2,00 625,22 R$ R$ 

3.1.4 SINAPI-Serviço 90844 

Kit de porta de madeira para 

pintura, 90 x 210 semi-oca, com 

núcleo cheio, padrão médio, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - 

fornecimento e instalação (P6).  

Dobradiças e fechadura em aço inox, 

com fechamento de tipo tetra. 

Unid. 1,00 678,58 R$ R$ 

3.1.5 
    

Fechadura tipo tetra a ser instalada 

na P6, em aço inox. 
Unid. 1,00 96,60 R$ R$ 

3.2     Janelas 

     

3.2.1 SINAPI-Serviço 

72119 

Vidro temperado liso para janelas 

8mm a serem instalados nas janelas 

J4, insclusive sua instalação e 

vedação 

m² 5,22 183,98 R$ R$ 

3.2.2 SINAPI-Serviço 

72122 

Vidro canelado para janelas 4mm a 

serem instalados nas janelas J3 que 

estão sem vidro, insclusive sua 

instalação e vedação 

m² 8,88 73,38 R$ R$ 
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3.2.3 

    

Película refletiva com alta redução 

de calor e alta redução de luz; 

transmissão de visibilidade 7.9%, 

transmissão de energia solar 15%, 

transmissão de uv < 2%.  

m² 5,85 20,00 R$ R$ 

3.2.4 SINAPI-Serviço 88316 

Revisar e ajustar o funcionamento 

de todas as janelas J4, incluindo 

parafusos, perfis e maçanetas. 

h 10,00 14,30 R$ R$ 

3.3 

  

Porta de vidro     

   

3.3.1 SINAPI-Serviço 88325 
Revisar e ajustar o funcionamento 

da porta de vidro P1. 
h 4,00 16,74 R$ R$ 

 

          

   

4     FORROS     

  

R$ 

4.1     Forro de gesso     

   

4.1.1 SINAPI-Serviço 96114 

Forro em drywall, para ambientes 

comerciais, inclusive estrutura de 

fixação 

m² 67,71 55,24 R$ R$ 

4.1.2 SINAPI-Serviço 96120 Acabamentos para forro m 89,01 2,42 R$ R$ 

 

          

   

5     PISOS E RODAPÉS     

  

R$ 

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 195,29 27,62 R$ R$ 

5.2 

  

Piso Vinílico 

   

R$ R$ 

5.2.1 SINAPI-Serviço 72186 

Piso vinilico em manta, espessura 

2mm, cinza claro, com aspecto 

granulado 

m² 73,33 96,94 R$ R$ 

5.2.2 SINAPI-Serviço 72186 

Piso vinilico em manta, espessura 

2mm, bege claro, com aspecto 

granulado 

m² 89,10 96,94 R$ R$ 

5.2.3 SINAPI-Serviço 72186 

Piso vinilico em régua, espessura 

3,2mm, textura em madeira de cor 

clara 

m² 19,04 96,94 R$ R$ 

5.3     Rodapé     
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5.3.1 

    

Rodapé em poliestireno reciclado, 

10cm de altura, com cola e bucha - 

Fornecimento e instalação 

m 82,15 33,32 R$ R$ 

5.3.2 SINAPI-Serviço 88650 

Rodapé cerâmico de 7cm de altura 

com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 60x60cm 

m 4,77 10,06 R$ R$ 

5.4 

  

Piso Cerâmico 

     

5.4.1 SINAPI-Serviço 87255 

Revestimento cerâmico com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm  

m² 11,61 71,97 R$ R$ 

5.5 

  

Soleiras 

     

5.5.1 

SINAPI-

Serviço/insum

os 

84161 

Soleira de granito preto São Gabriel, 

largura 15cm, instalada nos 

banheiros e na P1 

m 4,00 66,13 R$ R$ 

 

          

   

6 
    

REVESTIMENTOS DE PAREDES 

INTERNAS     
  

R$ 

6.1     Chapisco 

     

6.1.1 SINAPI-Serviço 87878 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), 

espessura 0,5cm, preparo manual 
m² 25,24 3,51 R$ R$ 

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 50,48 32,04 R$ R$ 

6.3 

  

Reboco 

     

6.3.1 SINAPI-Serviço 05998 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 50,48 0,77 R$ R$ 

6.4 

  
Acabamentos     

   

6.4.1 SINAPI-Serviço 87255 

Revestimento cerâmico com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm  

m² 25,81 71,97 R$ R$ 
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6.4.2 

SINAPI-

Serviço/Valor de 

mercado/insumo

s 

88789 

Revestimento cerâmico para 

paredes em pastilhas de porcelana, 

alinhadas a prumo, aplicado em 

superficies internas, incluindo 

rejunte 

m² 1,45 118,07 R$ R$ 

 

          

   

7 
    IMPERMEABILIZAÇÕES     

  

R$ 

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 22,26 72,34 R$ R$ 

 

          

   

8     VIDROS E ESPELHOS     

  

R$ 

8.1     Espelho     

   

8.1.1 SINAPI-Serviço 85005 
Espelho cristal, espessura 4mm, com 

parafusos de fixacao, sem moldura 
m² 1,47 83,65 R$ R$ 

 

          

   

9 
    

METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E 

ACESSÓRIOS     
  

R$ 

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, e tampa almofadada 

Unid. 2,00 430,21 R$ R$ 

9.1.2 SINAPI-Serviço 86941 

Lavatório suspenso em louça branca, 

padrão médio, 44x55cm, incluso 

válvula, torneira, engate e sifão tipo 

garrafa, todos em metal cromado - 

fornecimento e instalação (reutilizar 

lavatório existente) 

Unid. 1,00 499,17 R$ R$ 

9.1.3 SINAPI-Serviço 86937 

Cuba de embutir oval em louça 

branca, 35x50cm fornecimento e 

instalação, medidas 36X49cm. 

Marca Incepa ou similar 

Unid. 1,00 136,93 R$ R$ 

9.2 
    Metais        
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9.2.1 SINAPI-Serviço 86915 

Torneira cromada de mesa, 1/2", 

para lavatório, padrão médio 

fornecimento e instalação. Marca 

Docol ou similar 

Unid. 1,00 84,25 R$ R$ 

9.2.2 SINAPI-Serviço 86910 

Torneira cromada tubo móvel, de 

parede, 1/2", para pia de cozinha, 

padrão médio - fornecimento e 

instalação. Marca Docol ou similar 

Unid. 1,00 95,82 R$ R$ 

9.2.3 SINAPI-Serviço 86935 

Cuba de embutir em aço inoxidável, 

incluso válvula em metal cromado e 

sifão flexível 

Unid. 1,00 256,90 R$ R$ 

9.3 

  

Acessórios 

     

9.3.1 SINAPI-Serviço 86887 
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - 

fornecimento e instalação 
Unid. 3,00 46,65 R$ R$ 

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 R$ R$ 

9.3.3 SINAPI-Insumos 38643 
Válvula em metal cromado tipo 

americana para pia 
Unid. 1,00 42,25 R$ R$ 

9.3.4 

    

Barra de apoio em aço inoxidável 

polido 80cm - fornecimento e 

instalação 

Unid. 2,00 139,90 R$ R$ 

9.3.5 

    

Barra de apoio em aço inoxidável 

polido 40cm  - fornecimento e 

instalação 

Unid. 3,00 95,00 R$ R$ 

9.3.6 

    

Dispensador manual de papel toalha 

interfolhado cor branco, com visor e 

chave 

Unid. 2,00 26,30 R$ R$ 

9.3.7 
    

Dispensador manual de Sabonete 

líquido 800ml com reservatório 
Unid. 2,00 31,97 R$ R$ 

9.3.8 
    

Cabide em aço inox cromado  - 

fornecimento e instalação 
Unid. 6,00 21,90 R$ R$ 

9.3.9 

    

Ralo de escoamento inteligente click 

up para banheiros (10x10cm), zinco 

com acabamento cromado 

Unid. 3,00 39,90 R$ R$ 

9.3.10 
    

Trocador de fraldas retrátil branco 

com fixação na parede 
Unid. 1,00 680,00 R$ R$ 

9.4     Bancada Copa 

     

9.4.1 SINAPI-Serviço 86889 Bancada para copa de granito preto 

São Gabriel, incluido rebaixo e 

Unid. 1,00 532,91 R$ R$ 
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rodapia.  

 

          

   

10     PINTURA     

  

R$ 

10.1     Paredes e teto     

   

10.1.1 SINAPI-Serviço 74133 
Emassamento com massa a óleo, 

uma demão 
m² 500,54 16,52 R$ R$ 

10.1.2 SINAPI-Serviço 88489 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica branca com 

acabamento acetinado em paredes, 

minimo duas demãos. Marca Suvinil 

ou similar 

m² 242,28 11,07 R$ R$ 

10.1.3 SINAPI-Serviço 88488 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica branca com 

acabamento acetinado em teto, 

minimo duas demãos. Marca Suvinil 

ou similar 

m² 211,74 12,62 R$ R$ 

10.1.4 SINAPI-Serviço 88489 

Aplicação manual de pintura com 

tinta látex acrílica azul com 

acabamento acetinado em paredes, 

minimo duas demãos. Marca Suvinil 

ou similar 

m² 46,52 19,47 R$ R$ 

10.2 
    Esquadrias     

   

10.2.1 SINAPI-Serviço 84657 

Fundo branco fosco nivelador para 

madeiras, 02 demãos, aplicação e 

lixamento 

m² 14,78 9,45 R$ R$ 

10.2.2 SINAPI-Serviço 73739 

Pintura de acabamento com 

lixamento e aplicação de 03 demãos 

de esmalte sintético Premium 

acetinado. Marca Suvinil ou similar 

m² 14,78 10,95 R$ R$ 

 

          

   

 

          

   

11 

    

PONTOS PARA INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E 

LÓGICA        

R$ 

11.1     Pontos de tomada e iluminação     

   

11.1.2 
SINAPI-Serviços 93141 Ponto de tomada, incluindo caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

Unid. 31,00 152,27 R$ R$ 
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quebra e chumbamento 

11.1.3 SINAPI-Serviços 93128 

Ponto de iluminação, incluindo 

interruptor simples, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento 

Unid. 14,00 128,84 R$ R$ 

11.1.4 SINAPI-Serviços 93138 

Ponto de iluminação, incluindo 

interruptor paralelo, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento 

Unid. 50,00 180,20 R$ R$ 

 

          

   

12     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

 

R$ R$ 

12.1     Água fria     

   

12.1.1 SINAPI-Insumos 07121 
Joelho de PVC, soldável, com bucha 

de latão, 90 graus, 20mm x 1/2" 
Unid. 1,00 5,41 R$ R$ 

12.1.2 SINAPI-Insumos 09867 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm m 3,35 2,19 R$ R$ 

 

          

   

13 
    

EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNCIO     
  

R$ 

13.1     Extintor     

   

13.1.1 SINAPI-Serviços 
73775/0

01 

Extintor de incendio tipo pó químico 

seco ABC 4Kg, fixado na parede com 

suporte metálico - Fornecimento e 

instalação 

Unid. 4,00 114,96 R$ R$ 

13.2 

  

Iluminação 

     

13.2.1 

 

97599 

Bloco autonomo de iluminação de 

emergencia, fornecimento e 

instalação 

Unid. 5,00 36,98 R$ R$ 

13.3 

  

Placas 

     

13.3.1 SINAPI-Insumos 37557 
Placa em PVC para extintor de 

incêndio 
Unid. 4,00 13,59 R$ R$ 

13.3.2 SINAPI-Insumos 37539 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 4,00 52,50 R$ R$ 

13.4 

  

Sistema de alarme de incêndio 

     

13.4.1 SINAPI-Insumos 02436 Instalação elétrica h 5,45 25,32 R$ R$ 

13.4.2     Sinalizador visual e sonoro Unid. 1,00 71,98 R$ R$ 
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13.4.3     Acionador manual Unid. 2,00 47,32 R$ R$ 

13.4.4     Detector de Fumaça Unid. 2,00 78,86 R$ R$ 

13.4.5     Central de Incêndio Unid. 1,00 545,40 R$ R$ 

 

          

   

14     AR CONDICIONADO SPLIT     

  

R$ 

14.1     Tubulação e Acessórios     

   

14.1.1 SINAPI-Insumos 39662 
Tubo de cobre flexível 1/4" com 

isolamento térmico 
m 15,72 9,37 R$ R$ 

16.1.2 SINAPI-Insumos 39664 
Tubo de cobre flexível 3/8" com 

isolamento térmico 
m 15,72 14,41 R$ R$ 

16.1.3 SINAPI-Insumos 09867 

Ponto de dreno para ar 

condiconado, incluindo tubo de PVC 

rigido soldável 20mm, rasgo, quebra 

e chumbamento. 05 pontos de 

dreno. 

m 15,72 2,19 R$ R$ 

14.2     Aparelhos 

     

14.2.1 
    

Ar Condicionado, cor branco, quente 

e frio, 18000 BTUs, 220V 
Unid. 2,00 1.822,33 R$ R$ 

14.2.2 
    

Ar Condicionado, cor branco, quente 

e frio, 18000 BTUs, 220V, bi split 
Unid. 1,00 7.937,00 R$ R$ 

14.2.3 
    

Ar Condicionado, cor branco, quente 

e frio, 9000 BTUs, 220V, bi split 
Unid. 1,00 5.103,07 R$ R$ 

14.2.4     Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 5,00 2,99 R$ R$ 

14.2.5     Suportes para condensadoras Unid. 4,00 37,83 R$ R$ 

14.3     Instalação 

     

14.3.1 SINAPI - Insumos 83636 
Equipe com montador 

eletromecânico e ajudante 
H 24,00 55,08 R$ R$ 

 

          

   

15     SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

  

R$ 

15.1     Limpeza final     

   

15.1.1 SINAPI-Serviços 9537 Limpeza final da obra m² 211,74 2,40 R$ R$ 

 

              

 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
Autarquia Federal Criada pela Lei Nº 5.905/73 

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 

  

 

 TOTAL OBRA E INFRAESTRUTURA................................................................................................................................................. R$   

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica. 

*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 

 

Em atendimento a Carta Convite 001/2019 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 da Carta Convite n.º 001/2019 do Coren/SC, e seus Anexos; 

 

 O(s) serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas da Carta 
Convite respectiva, em especial as do Projeto Básico a este anexado. 

 

 

 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019 

 

_____________________________ 
Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, ART. 7º CRFB 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017.926208/2019 
CARTA CONVITE N

o
 001/2019 

 
 
 
 

_____________________________ inscrita no CNPJ(ou CPF) n.º ______________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _________________  portador (a) da Carteira de 

Identidade n.º _____________ CPF n.º ___________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do 

art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019 

 

_____________________________ 
Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO V MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO VINCULADO A CARTA CONVITE N.º 001/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017.926208/2019 

CONTRATO N.º XXX/2019 

 
 

 
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: Marlete Barbosa Borges, Assessora Executiva, inscrita no CPF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3224-9091, e-mail marlete.barbosa@corensc.gov.br; Luiza 

Morgana Klueger Souza, Assessora de Arquivologia, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, 

telefone (48) 3224-9091, e-mail luiza.souza@corensc.gov.br.  

Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Carta Convite n.º 001/2019, Contratação 

de empresa especializada em interiores para executar a reforma de interiores, 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 017.926208/2019. 

 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada em interiores 
para executar a reforma de interiores das salas 801 e 802 do Edifício Alliança, localizado no 
Centro de Florianópolis que abrigará o Centro de Documentação e Memórias do Coren/SC. 

1.2 Faz parte deste Contrato, o projeto arquitetônico e memorial descritivo. As pranchas e o 
memorial descritivo abrange, também, os Projetos Elétricos e de Lógica, Comunicação Visual 
e Mobiliário, 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:marlete.barbosa@corensc.gov.br
mailto:luiza.souza@corensc.gov.br
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1.4 A contratada deverá disponibilizar um arquiteto ou engenheiro responsável para acompanhar 
a execução da obra. 

Cláusula 2ª DO VALOR DO CONTRATO 

2.1 O valor total deste Contrato é de R$ XXX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2.2 A tabela abaixo apresenta todos os itens com seus valores unitários e totais que compõe o 
objeto licitado, incluindo o fornecimento, entrega e instalação/execução dos matérias. 

 

OBRA: Reforma de Interiores - Centro de Documentação e Memória- COREN/SC 

ENDEREÇO: Rua Felipe Schmidt, 315, salas 801 e 802, Centro Florianópolis/SC. 

Notas: 1. Todos os revestimentos, de piso e parede, foram cálculados com 10% a mais de sua área; 2. Todas as fiações e 

encanamentos foram cálculados com 5% a mais; 3. Em todas as pinturas, vernizes e seladores, foram cálculados a 

quantidade já computando a quantidade de demãos estipuladas na aplicação 

OBRA E INFRAESTRUTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITADE 

PREÇO (Reais) 

UNITÁRIO TOTAL 
BDI 

(22,92%) 

1  PREPARAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         R$ 

1.1           
 

1.1.1 

Remoção de chapas e perfis de drywall, de 

forma manual, sem reaproveitamento, inclusive 

suas esquadrias 

m² 63,75 5,42 R$ R$ 

1.1.2 
Alvenaria em bloco furado, de forma manual, 

sem reaproveitamento 
m³ 2,85 42,44 R$ R$ 

1.2  Retirada de pisos e rodapés     
   

1.2.1 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
m² 253,10 16,69 R$ R$ 

1.2.2 
Demolição de rodapé, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 
m 75,01 1,91 R$ R$ 
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1.3 Retirada de louças, metais e acessórios 
     

1.3.1 
Remoção de louças, de forma manual, sem 

reaproveitamento 
Unid. 5,00 9,44 R$ R$ 

1.3.2 
Remoção de louças, de forma manual, com 

reaproveitamento (lavatório suspenso) 
Unid. 1,00 9,44 R$ R$ 

1.3.3 
Remoção de metais sanitários, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
Unid. 5,00 6,88 R$ R$ 

1.4 Retirada de esquadrias  
     

1.4.1 

Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento (3 portas dos banheiros 

existentes, de acordo com projeto) 

m² 7,98 7,02 R$ R$ 

1.4.2 
Remoção de uma porta pantografica, de forma 

manual, sem reaproveitamento.  
m² 1,68 17,02 R$ R$ 

1.5 Remoção de forros 
     

1.5.1 Remoção de forro de gesso de forma manual m² 15,00 3,63 R$ R$ 

1.6 Diversos 
     

1.6.1 
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de 

forma manual, sem reaproveitamento 
Unid. 15,00 0,57 R$ R$ 

1.6.2 
Retirada de Luminárias, de forma manual, sem 

reaproveitamento 
Unid. 30,00 1,10 R$ R$ 

1.6.3 Retirada de tubulação hidrosanitária embutida m 12,00 0,37 R$ R$ 

1.6.4 Remoção de cabos elétricos m 211,74 0,57 R$ R$ 

1.6.5 Remoção manual de entulho m³ 100,00 19,76 R$ R$ 

1.6.6 
Mão de obra para remoção dos móveis e 

descarte  
m² 50,00 15,01 R$ R$ 

1.6.7 Carga manual de entulho em caminhão m³ 100,00 17,85 R$ R$ 

1.6.8 

Remoção de vidro comum das esquadrias 

externas. Remoção de todos os vidros das 

janelas J4 

m² 5,22 11,23 R$ R$ 
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1.6.9 Remoção das eletrocalhas existentes m 20,00 2,41 R$ R$ 

1.6.10 Remoção de cortinas Unid. 2,00 1,03 R$ R$ 

1.6.11 
Remoção dos aparelhos de ar condicionado, 

inlcuido as condensadoras e evaporadoras  
h 10,00 14,30 R$ R$ 

 
      

   

2 
 LAJE, PAREDES E PAINÉIS     

  
R$ 

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 (inclusive para fechamento dos vãos de ar-

condicionado) 

m² 12,62 56,48 R$ R$ 

2.1.2 
Execução de contraverga em concreto moldada 

in loco acima da porta P3 
m 1,30 39,01 R$ R$ 

2.1.3 
Fechamento de furos e regularização das 

paredes após retirada da porta pantográfica 
m² 1,59 10,64 R$ R$ 

 
      

   

3  ESQUADRIAS     
  

R$ 

3.1  Portas em madeira     
   

3.1.1 

Kit de porta de madeira para pintura, 80x210 

semi-oca, com núcleo cheio, padrão médio, 

itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução 

do furo - fornecimento e instalação (P3). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, com 

fechamento de tipo banheiro 

Unid. 1,00 651,55 R$ R$ 

3.1.2 

Kit de porta de madeira para pintura, 70 x 210 

semi-oca , com núcleo cheio, padrão médio, 

itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução 

do furo - fornecimento e instalação (P2). 

Unid. 1,00 625,22 R$ R$ 
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Dobradiças e fechadura em aço inox, com 

fechamento de tipo banheiro 

3.1.3 

Kit de porta de madeira de correr para pintura, 

70 x 210 semi-oca , com núcleo cheio, padrão 

médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução 

do furo - fornecimento e instalação (P4). 

Dobradiças e fechadura em aço inox, com 

fechamento de tipo banheiro 

Unid. 2,00 625,22 R$ R$ 

3.1.4 

Kit de porta de madeira para pintura, 90 x 210 

semi-oca, com núcleo cheio, padrão médio, 

itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução 

do furo - fornecimento e instalação (P6).  

Dobradiças e fechadura em aço inox, com 

fechamento de tipo tetra. 

Unid. 1,00 678,58 R$ R$ 

3.1.5 
 Fechadura tipo tetra a ser instalada na P6, em 

aço inox. 
Unid. 1,00 96,60 R$ R$ 

3.2  Janelas 
     

3.2.1 

Vidro temperado liso para janelas 8mm a serem 

instalados nas janelas J4, insclusive sua 

instalação e vedação 

m² 5,22 183,98 R$ R$ 

3.2.2 

Vidro canelado para janelas 4mm a serem 

instalados nas janelas J3 que estão sem vidro, 

insclusive sua instalação e vedação 

m² 8,88 73,38 R$ R$ 

3.2.3 

Película refletiva com alta redução de calor e 

alta redução de luz; transmissão de visibilidade 

7.9%, transmissão de energia solar 15%, 

transmissão de uv < 2%.  

m² 5,85 20,00 R$ R$ 

3.2.4 

Revisar e ajustar o funcionamento de todas as 

janelas J4, incluindo parafusos, perfis e 

maçanetas. 

h 10,00 14,30 R$ R$ 

3.3 Porta de vidro     
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3.3.1 
Revisar e ajustar o funcionamento da porta de 

vidro P1. 
h 4,00 16,74 R$ R$ 

 
      

   

4  FORROS     
  

R$ 

4.1  Forro de gesso     
   

4.1.1 
Forro em drywall, para ambientes comerciais, 

inclusive estrutura de fixação 
m² 67,71 55,24 R$ R$ 

4.1.2 Acabamentos para forro m 89,01 2,42 R$ R$ 

 
      

   

5  PISOS E RODAPÉS     
  

R$ 

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 195,29 27,62 R$ R$ 

5.2 Piso Vinílico 
   

R$ R$ 

5.2.1 
Piso vinilico em manta, espessura 2mm, cinza 

claro, com aspecto granulado 
m² 73,33 96,94 R$ R$ 

5.2.2 
Piso vinilico em manta, espessura 2mm, bege 

claro, com aspecto granulado 
m² 89,10 96,94 R$ R$ 

5.2.3 
Piso vinilico em régua, espessura 3,2mm, textura 

em madeira de cor clara 
m² 19,04 96,94 R$ R$ 

5.3  Rodapé     
   

5.3.1 

 Rodapé em poliestireno reciclado, 10cm de 

altura, com cola e bucha - Fornecimento e 

instalação 

m 82,15 33,32 R$ R$ 

5.3.2 
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm 
m 4,77 10,06 R$ R$ 

5.4 Piso Cerâmico 
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5.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 60x60 cm  
m² 11,61 71,97 R$ R$ 

5.5 Soleiras 
     

5.5.1 
Soleira de granito preto São Gabriel, largura 

15cm, instalada nos banheiros e na P1 
m 4,00 66,13 R$ R$ 

 
      

   

6  REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS     
  

R$ 

6.1  Chapisco 
     

6.1.1 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 

0,5cm, preparo manual 
m² 25,24 3,51 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 50,48 32,04 R$ R$ 

6.3 Reboco 
     

6.3.1 Pasta de Cimento Portland, 1mm m² 50,48 0,77 R$ R$ 

6.4 Acabamentos 

       

6.4.1 
Revestimento cerâmico com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 60x60 cm  
m² 25,81 71,97 R$ R$ 

6.4.2 

Revestimento cerâmico para paredes em 

pastilhas de porcelana, alinhadas a prumo, 

aplicado em superficies internas, incluindo 

rejunte 

m² 1,45 118,07 R$ R$ 

 
      

   

7  IMPERMEABILIZAÇÕES     
  

R$ 

7.1  Impermeabilização áreas molhadas     
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7.1.2 

Impermeabilizacao de superficie com emulsao 

asfaltica com elastomero, inclusos primer e veu 

de poliester 

m² 22,26 72,34 R$ R$ 

 
      

   

8 VIDROS E ESPELHOS     
  

R$ 

8.1 Espelho     
   

8.1.1 
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos 

de fixacao, sem moldura 
m² 1,47 83,65 R$ R$ 

 
      

   

9  METAIS, LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS     
  

R$ 

9.1  Louças     
   

9.1.1 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 

louça branca - padrão médio, incluso engate 

flexível em metal cromado, e tampa almofadada 

Unid. 2,00 430,21 R$ R$ 

9.1.2 

Lavatório suspenso em louça branca, padrão 

médio, 44x55cm, incluso válvula, torneira, 

engate e sifão tipo garrafa, todos em metal 

cromado - fornecimento e instalação (reutilizar 

lavatório existente) 

Unid. 1,00 499,17 R$ R$ 

9.1.3 

Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm 

fornecimento e instalação, medidas 36X49cm. 

Marca Incepa ou similar 

Unid. 1,00 136,93 R$ R$ 

9.2 
 Metais     

   

9.2.1 

Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório, 

padrão médio fornecimento e instalação. Marca 

Docol ou similar 

Unid. 1,00 84,25 R$ R$ 

9.2.2 

Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2", 

para pia de cozinha, padrão médio - 

fornecimento e instalação. Marca Docol ou 

similar 

Unid. 1,00 95,82 R$ R$ 
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9.2.3 
Cuba de embutir em aço inoxidável, incluso 

válvula em metal cromado e sifão flexível 
Unid. 1,00 256,90 R$ R$ 

9.3 Acessórios 
     

9.3.1 
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - 

fornecimento e instalação 
Unid. 3,00 46,65 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 14,24 R$ R$ 

9.3.3 
Válvula em metal cromado tipo americana para 

pia 
Unid. 1,00 42,25 R$ R$ 

9.3.4 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 80cm - 

fornecimento e instalação 
Unid. 2,00 139,90 R$ R$ 

9.3.5 
Barra de apoio em aço inoxidável polido 40cm  - 

fornecimento e instalação 
Unid. 3,00 95,00 R$ R$ 

9.3.6 
 Dispensador manual de papel toalha 

interfolhado cor branco, com visor e chave 
Unid. 2,00 26,30 R$ R$ 

9.3.7 
 Dispensador manual de Sabonete líquido 800ml 

com reservatório 
Unid. 2,00 31,97 R$ R$ 

9.3.8 
 Cabide em aço inox cromado - fornecimento e 

instalação 
Unid. 6,00 21,90 R$ R$ 

9.3.9 

Ralo de escoamento inteligente click up para 

banheiros (10x10cm), zinco com acabamento 

cromado 

Unid. 3,00 39,90 R$ R$ 

9.3.10 
 Trocador de fraldas retrátil branco com fixação 

na parede 
Unid. 1,00 680,00 R$ R$ 

9.4  Bancada Copa 
     

9.4.1 
Bancada para copa de granito preto São Gabriel, 

incluido rebaixo e rodapia.  
Unid. 1,00 532,91 R$ R$ 

 
 

    
   

10  PINTURA     
  

R$ 

10.1  Paredes e teto     
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10.1.1 Emassamento com massa a óleo, uma demão m² 500,54 16,52 R$ R$ 

10.1.2 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica branca com acabamento acetinado em 

paredes, minimo duas demãos. Marca Suvinil ou 

similar 

m² 242,28 11,07 R$ R$ 

10.1.3 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica branca com acabamento acetinado em 

teto, minimo duas demãos. Marca Suvinil ou 

similar 

m² 211,74 12,62 R$ R$ 

10.1.4 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica azul com acabamento acetinado em 

paredes, minimo duas demãos. Marca Suvinil ou 

similar 

m² 46,52 19,47 R$ R$ 

10.2 Esquadrias     
   

10.2.1 
Fundo branco fosco nivelador para madeiras, 02 

demãos, aplicação e lixamento 
m² 14,78 9,45 R$ R$ 

10.2.2 

Pintura de acabamento com lixamento e 

aplicação de 03 demãos de esmalte sintético 

Premium acetinado. Marca Suvinil ou similar 

m² 14,78 10,95 R$ R$ 

 
      

   

11 
 PONTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA      
  

R$ 

11.1  Pontos de tomada e iluminação     
   

11.1.2 
Ponto de tomada, incluindo caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 
Unid. 31,00 152,27 R$ R$ 

11.1.3 

Ponto de iluminação, incluindo interruptor 

simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento 

Unid. 14,00 128,84 R$ R$ 

11.1.4 

Ponto de iluminação, incluindo interruptor 

paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento 

Unid. 50,00 180,20 R$ R$ 
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12  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     
 

R$ R$ 

12.1  Água fria     
   

12.1.1 
Joelho de PVC, soldável, com bucha de latão, 90 

graus, 20mm x 1/2" 
Unid. 1,00 5,41 R$ R$ 

12.1.2 Tubo de PVC rigido, soldável, 20mm m 3,35 2,19 R$ R$ 

 
      

   

13 
 EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO       
R$ 

13.1  Extintor     
   

13.1.1 

Extintor de incendio tipo pó químico seco ABC 

4Kg, fixado na parede com suporte metálico - 

Fornecimento e instalação 

Unid. 4,00 114,96 R$ R$ 

13.2 Iluminação 
     

13.2.1 
Bloco autonomo de iluminação de emergencia, 

fornecimento e instalação 
Unid. 5,00 36,98 R$ R$ 

13.3 Placas 
     

13.3.1 Placa em PVC para extintor de incêndio Unid. 4,00 13,59 R$ R$ 

13.3.2 Placa iluminada, SAÍDA Unid. 4,00 52,50 R$ R$ 

13.4 Sistema de alarme de incêndio 
     

13.4.1 Instalação elétrica h 5,45 25,32 R$ R$ 

13.4.2 Sinalizador visual e sonoro Unid. 1,00 71,98 R$ R$ 

13.4.3  Acionador manual Unid. 2,00 47,32 R$ R$ 

13.4.4  Detector de Fumaça Unid. 2,00 78,86 R$ R$ 

13.4.5  Central de Incêndio Unid. 1,00 545,40 R$ R$ 
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14  AR CONDICIONADO SPLIT     
  

R$ 

14.1  Tubulação e Acessórios     
   

14.1.1 
Tubo de cobre flexível 1/4" com isolamento 

térmico 
m 15,72 9,37 R$ R$ 

14.1.2 
Tubo de cobre flexível 3/8" com isolamento 

térmico 
m 15,72 14,41 R$ R$ 

14.1.3 

Ponto de dreno para ar condiconado, incluindo 

tubo de PVC rigido soldável 20mm, rasgo, 

quebra e chumbamento. 05 pontos de dreno. 

m 15,72 2,19 R$ R$ 

14.2  Aparelhos 
     

14.2.1 
 Ar Condicionado, cor branco, quente e frio, 

18000 BTUs, 220V 
Unid. 2,00 1.822,33 R$ R$ 

14.2.2 
 Ar Condicionado, cor branco, quente e frio, 

18000 BTUs, 220V, bi split 
Unid. 1,00 7.937,00 R$ R$ 

14.2.3 
 Ar Condicionado, cor branco, quente e frio, 

9000 BTUs, 220V, bi split 
Unid. 1,00 5.103,07 R$ R$ 

14.2.4 Fita de PVC 100mm x 10m Unid. 5,00 2,99 R$ R$ 

14.2.5 Suportes para condensadoras Unid. 4,00 37,83 R$ R$ 

14.3 Instalação 
     

14.3.1 
Equipe com montador eletromecânico e 

ajudante 
H 24,00 55,08 R$ R$ 

 
      

   

15  SERVIÇOS COMPLEMENTARES     
  

R$ 

15.1 Limpeza final     
   

15.1.1 Limpeza final da obra m² 211,74 2,40 R$ R$ 

 
          

 

 TOTAL OBRA E INFRAESTRUTURA..................................................................................................... R$   

 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
Autarquia Federal Criada pela Lei Nº 5.905/73 

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 

  

 

2.3 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. 

Cláusula 3ª DA EXECUÇÃO DA OBRA 

3.1 Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão 
demolidos e reconstruídos por conta, exclusiva, do construtor. 

3.2 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão atender às especificações do 
projeto e obedecer às especificações de qualidade e desempenho da ABNT. Caberá à 
fiscalização a aprovação dos materiais antes de sua utilização.  

3.3 Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 
especificado deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua 
qualidade, resistência, aspecto e preço. 

3.4 A execução dos serviços de construção obedecerá rigorosamente aos projetos e materiais 
especificados. Esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados à fiscalização. Nenhuma 
modificação poderá ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da fiscalização e dos 
autores do projeto. 

3.5 É de responsabilidade exclusiva do licitante, qualquer acidente que venha a ocorrer com o 
pessoal do mesmo ou a terceiros durante a vigência do contrato em razão da obra. É ainda 
de sua responsabilidade qualquer dano ou prejuízo causado a propriedades de terceiros ou 
do Contratante, bem como o pagamento de toda e qualquer indenização exigida em razão de 
negligência ou má condução da obra. 

3.6 Todo o material a ser empregado na obra, inclusive os das instalações hidráulicas, elétricas e 
dos serviços especiais devem ser fornecidos pela Contratada. 

3.7 Toda a mão de obra a ser empregada é de responsabilidade exclusiva da Contratada 
incluindo-se aí toda e qualquer mão de obra especializada. 

3.8 Cabe a Contratada aplicar na obra materiais com qualidade e preço iguais ou similares às 
marcas e modelos especificados neste volume. Sempre de 1ª linha, com qualidade superior, 
sendo vedada a utilização de 2ª linha ou comercial. 

3.9 Ficam a cargo da Contratada pela execução da obra, todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 
maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados. 

3.10 Cabe a Contratada proceder a retirada periódica dos entulhos que se acumularem no canteiro 
de obra, pelo tempo que durar a obra, levando-os para locais determinados pelo poder 
público. A retirada de entulhos deve seguir normas específicas: a Lei 12.305/2012 e 
CONAMA 307/2002. 

3.11 Deverá ser indicado pela contratada um engenheiro ou arquiteto como responsável técnico 
pela execução dos serviços. 

3.12 Providenciar as ARTs de execução de todos os serviços enumerados no Projeto Básico, e 
entregá-las ao fiscal do contrato, antes de iniciado os trabalhos.  
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3.12.1 Os custos com as ART’s são de responsabilidade da Contratante. 

3.13 É de responsabilidade da Contratada entregar uma cópias do Registro de Responsabilidade 
Técnica perante o condomínio, e para a Contratante antes do início das obras. 

Cláusula 4ª PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMNETO DA OBRA   

4.1 A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 15 (quinze) dias úteis após a 
assinatura do contrato. 

4.2 O prazo para término da execução é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a 
partir do início dos trabalhos. Suspendendo este prazo durante o recesso de final de ano do 
Coren/SC. 

4.3 Após o término e entrega das adequações das salas, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do licitante vencedor, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as 
fiscalizações do contrato apontarão as pendências e ajustes necessários para a conclusão 
dos serviços contratados. 

4.3.1 Neste momento, será elaborado o Termo de Recebimento Provisório pela 
fiscalização do contrato, com os apontamentos feitos pela fiscalização, o qual 
será assinado pelas partes. 

4.4 De posse do Termo de Recebimento Provisório, a Contratada terá prazo de até 20 (vinte) dias 
para o atendimento de todas as exigências da fiscalização do contrato, referentes a defeitos e 
imperfeições que venham a ser verificados. 

4.4.1 O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado pelas 
fiscalizações do contrato em até 7 (sete) dias após o recebimento de 
comunicação escrita da Contratada de que está inteiramente concluída. 

Cláusula 5ª DA GARANTIA   

5.1 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: 

5.1.1 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 autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

5.1.2 Seguro-garantia; ou 

5.1.3 Fiança bancária. 

5.2 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. 

5.3 A não apresentação da garantia no prazo estabelecido no item 5.1, sem justificativa aceita 
pelo Coren/SC, ensejará a rescisão contratual. 

5.4 A garantia somente será liberada a Contratada após o integral cumprimento de todas as 
obrigações contratuais. 
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5.5 A Contratada deverá prestar garantia com prazo não inferior a 5 (cinco) anos, a contar do 
recebimento definitivo dos serviços, para os materiais, equipamentos, mão de obra e 
serviços. 

5.6 Para os aparelhos de ar condicionado a 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. 

Cláusula 6ª DA SUBCONTRATAÇÃO  

6.1 Fica autorizada a subcontratação parcial dos itens deste Contrato. 

6.2 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. 

6.3 É vedada a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão dos trabalhos. 

Cláusula 7ª DOS PAGAMENTOS 

7.1 Haverá medição das etapas entregues a cada 21 (vinte e um) 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 no Cronograma Físico Financeiro. 

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

7.3 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. 

7.4 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. 

7.5 O recebimento das etapas será realizado de acordo com o previsto no Cronograma Físico-
financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra. 

7.6 Após a medição a contratada deverá entregar a nota fiscal com relatório das etapas 
entregues ao fiscal da obra. 

7.7 Quando do pagamento dos itens 14 (Aparelhos de Ar Condicionado) deverá ser emitida nota 
fiscal exclusiva para o item. 

7.8 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. 

7.9 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.  
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Cláusula 8ª DOS REAJUSTES 

8.1 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 9ª DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura até o prazo final da garantia do objeto 
licitado. 

Cláusula 10ª DO FISCAL DE CONTRATO 

10.1 A fiscalização do contrato será realizada pelas empregadas públicas do Coren/SC Luiza 
Morgana Klueger Souza e Marlete Barbosa Borges, que receberão auxílio para a fiscalização 
da arquiteta responsável pelo projeto Arquiteta Daniela Lopes, CAU nº A113812-0. 

10.2 As fiscais de contrato terão autoridade para: 

10.2.1 Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

10.2.2 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e 
estipular o prazo para sua retirada do local da execução dos serviços. 

10.3 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 
responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

10.4 Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto durante a execução deste Contrato, sem 
autorização expressa dos fiscais do Coren/SC. 

10.5 O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) pelas fiscais do 
Coren/SC deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes aspectos: 

10.5.1 Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 

10.5.2 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

10.5.3 A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 

10.5.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes deste Contrato e do Edital 
de Licitação; 

10.5.5 A satisfação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Cláusula 11ª DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

11.1 A reforma deverá ocorrer em 02 grandes etapas, sendo a primeira reforma da sala 801, após 
seu término o da sala 802, a fim de possibilitar o uso da contra-sala durante o horário de 
expediente pela equipe de arqueologia.  
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Cláusula 12ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 Acertar com a Contratante os detalhes e pormenores da execução dos serviços; 

12.2 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; 

12.3 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação; 

12.4 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 ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SC, 
deverá providenciar o seu visto/registro para execução (o qual se fizer necessário) perante o 
CREA/SC ou CAU/SC; 

12.5 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; 

12.6 Providenciar as ART’s de execução de todos os serviços enumerados no Termo de 
Referência, e entregá-las ao fiscal do Contrato, antes de iniciados os trabalhos. Os custos 
com as ART’s serão de responsabilidade da Contratante; 

12.7 Entregar a Contratante a relação de funcionários que realizarão os serviços, contendo o nome 
e o número da carteira de identidade destes; 

12.8 Executar os serviços objeto do Contrato, de acordo com as normas da ABNT, utilizando 
materiais de boa qualidade; 
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12.9 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; 

12.10 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; 

12.11 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. 

12.11.1 Os custos com os ensaios, verificações e provas exigidos por normas técnicas 
oficiais para a boa execução do objeto, correrão por conta da Contratada; 

12.12 Manter no local dos serviços: instalações, funcionários e equipamentos em número, 
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do Contrato; 

12.13 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, cabendo-lhe prestar 
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas; 

12.14 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços objeto do presente Contrato; 

12.15 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; 

12.16 Comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
execução dos trabalhos; 

12.17 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 no local; 

12.18 Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante 
toda a execução dos serviços; 

12.19 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 13ª DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

13.1 Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, sempre que 
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

13.2 Fornecer as plantas, cronograma físico-financeiro e projetos necessários à perfeita 
compreensão dos serviços e especificações técnica a eles relacionados; 

13.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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13.4 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; 

13.5 Aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o atendimento à 
composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas; 

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

13.7 Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, em obediência ao 
previsto no projeto e no cronograma; 

13.8 Verificar e aprovar eventuais acréscimos ou supressões de serviços ou materiais necessários 
ao perfeito cumprimento do objeto deste Contrato; 

13.9 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; 

13.10 Elaborar o Termo de Recebimento Provisório, após o término e entrega dos serviços, em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, apontando as pendências e 
ajustes necessários para a conclusão dos serviços contratados; 

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

13.12 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 14ª DA RECISÃO DO CONTRATO 

14.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas 
neste Contrato, por parte da Contratada, assegurará ao Coren/SC o direito de rescindi-lo, 
mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo das 
penalidades dispostas na Cláusula 12ª, deste Contrato. 

14.2 O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do 
disposto no Art. 78, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

14.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração do Coren/SC, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega da prestação de serviço 
licitada; 

b) prestação do serviço fora das especificações constantes no Objeto deste Convite;  
c) a subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais do objeto deste Convite, 

em qualquer caso, ou a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da 
obrigação assumida; 

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, assim como as de seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato, anotadas na 
forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; 

f)  a decretação de falência; 
g) a dissolução da empresa; 
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h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 
juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 

i)  razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se 
refere este certame. 

j)  a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos 
da execução do Contrato. 

 
14.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no Processo da 

Licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

14.2.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

14.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente.  

Cláusula 15ª DAS PENALIDADES 

15.1 Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a 
Contratada poderá, garantida a defesa prévia, sofrer as seguintes sanções, isolada ou 
conjuntamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Coren/SC: 

15.1.1 Advertência;  

15.1.2 Multa; 

15.1.3 Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Coren/SC por período de até 
2 (dois) anos. 

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a pena, podendo ser 
revista após 2 anos.  

15.2 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo; 

15.3 A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato. 

15.4 A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações 
assumidas, desde que sua gravidade, a critério do Coren/SC, mediante justificativa, não 
recomende a aplicação de outra penalidade; 

15.5 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

15.5.1 Ocorrência de qualquer inadimplência durante a execução do Contrato: 10% 
(dez por cento) do valor do contrato; 

15.6 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não 
terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos; 

15.7 A multa deverá ser recolhida na conta bancária indicada pelo Coren/SC, mediante 
Comprovante de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação. 

15.8 A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Coren/SC poderá ser 
aplicada, a critério do Conselho à contratada, nos seguintes casos: 
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15.8.1 apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

15.8.2 recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade;  

15.8.3 recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido; 

15.8.4 prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;  

15.8.5 cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 

15.8.6 condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

15.8.7 prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com 
a Coren/SC. 

Cláusula 16ª DO FORO 

16.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Contrato, será competente o 
juízo da Justiça Federal, Seção em Florianópolis/SC. 

16.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o que estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, e também pelo instrumento convocatório do processo licitatório que 
antecedeu o presente contrato. 

 

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 2019. 

 

 

 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 

Msc. Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
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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 VI MODELO DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 
 
 
 
 

Para fins de participação na licitação CARTA CONVITE N.º: 001/2019, a(o) (NOME COMPLETO 

DO LICITANTE)_____________________, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 

sob o n.º: ___________________, sediada no (ENDEREÇO COMPLETO)___________________, 

declara, sob as penas da lei que é (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

CONFORME O CASO)_______________________, na forma da Lei Complementar n.º: 123, de 

14/12/2006.  

 
 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
OBS.: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL 
DO LICITANTE. 
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ANEXO VII MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

A _______________________________________________________, com sede na Rua 

____________________ n.º _______, bairro ________________, _______________ - MG, cadastrada 

no CNPJ sob o n.º ________________________________, por seu Presidente 

____________________________________________________, pelo presente instrumento particular 

de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, o(a) Sr.(a) 

__________________________________, Carteira de Identidade n.º _________________, expedida 

pela ______________________, com CPF n.º _____________________, brasileiro(a), com poderes 

especiais e específicos para prestar esclarecimentos, firmar compromisso e obrigações, tomar 

decisões, receber e dar quitação, renunciar ao direito de recurso, bem como praticar os atos 

necessários aos legítimos interesses do outorgante. 

  
 

Este instrumento é para fins de participação na licitação sob a modalidade Carta Convite n.º: 001/2019, 

formulada pelo Conselho Regional de Enfermagem Santa Catarina – Coren/SC. 

 
 
 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO VIII MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
CARTA CONVITE N.001/2019 
 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) doravante denominado 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (COMPLETAR) da Carta Convite (COMPLETAR 
COM IDENTIFICAÇÃO DA CARTA CONVITE), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 
  
(a) a proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA 
LICITAÇÃO) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
  
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
  
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas; e 
  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém  
plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 

 


