EST
TADO DO
O RIO GR
RANDE DO
D SUL
MU
UNICÍPIO DE CAN
NOAS
Seccretaria Mu
unicipal dde Projetoss Estratégiicos

TERMO
O DE RE
EFERÊNC
CIA
E
Escola Munnicipal de Ed
ducação Fuundamental (EMEF) Miinistro Rubeem Carlos Ludwig
L
CONSTRU
UÇÃO
Proccesso admin
nistrativo no
n

Unid
dade Admin
nistrativa innteressada:
SME, através da
Projettos Estratégiccos

Secreetaria

Mun
nicipal

de

Objeetivo:
O preesente Termoo de Referên
ncia tem com
mo objetivo estabelecer os
o requisitoss, condições e diretrizes
técniccas e administrativas para a construçãão da EMEF
F Ministro Ru
ubem Carlos Ludwig.

Motiivação:
O proojeto visa ateender às necessidades dee infraestrutu
ura relativas aos espaços escolares paara alunos e
funcionários, em consonânciaa com Conse lho Municip
pal de Educaçção, Vigilânccia Sanitária, Código de
Obrass de Canoas e demais normas pertineentes a execu
ução de obrass em EMEFss.

Desccrição sucin
nta do objeto:
Contrratação de em
mpresa para a construçãoo da EMEF Ministro Ru
ubem Carlos Ludwig, com
m área total
de 2.5514,46 m², loocalizada à Rua
R Sarandi, 160, Bairro Mathias Vellho, em Canooas, Rio Graande do Sul.

Desccrição analíítica do objjeto:
Contrratação de em
mpresa para a construçãoo da EMEF Ministro Ru
ubem Carlos Ludwig, com
m área total
de 2.5514,46 m², loocalizada à Rua
R Sarandi, 160, Bairro Mathias Vellho, em Canooas, Rio Graande do Sul.
Os seeguintes proddutos deverão
o ser entreguues na conclu
usão do objetto deste conttrato:
Demoolição das eddificações ex
xistentes em madeira (1.5
534,43m²), e construção de novas insstalações de
alvennaria com esstrutura de concreto (2..514,46 m²). A obra reesultante devverá englobaar todos os
aspecctos da construção civil, tais comoo fundaçõess e estruturaa em concre
reto armado;; vedações,
divisóórias e esquaadrias; acabaamentos; cobbertura com estrutura de aço e telhass com proteçção térmica;
installações elétriccas, hidrossaanitárias, de telecomuniccação, de circcuito fechado
do de TV, dee sistema de
proteção contra descargas atmosféricass; sinalizaçãão e equipaamento de combate a incêndios;
equippamentos e elementos con
nstrutivos fixxos em gerall, de acordo com
c os projeetos anexos.

Locaal da execução:
Os sserviços serãão executados em imóvvel de prop
priedade da Prefeitura Municipal de
d Canoas,
localiizado à Rua Sarandi, 160
0, Bairro Matthias Velho, em Canoas, Rio Grande do Sul.

Prazzo de execu
ução:
Para a execução dos
d serviços o prazo seráá de 12 (dozee) meses após o recebimeento da Ordeem de Início
dos S
Serviços.

Metoodologia dee execução::
Emprreitada por preço global.

Subccontrataçãoo:
Será ppermitida suubcontratação
o de serviço dos seguintees itens: estaq
queamento, vvigia de obraa, estruturas
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metállicas, esquaddrias, grades e demais elementos metálicos, bancadas
b
e divisórias em
e granito,
installação de telhhas metálicass, trabalhos em gesso accartonado e sistemas de exaustão, in
nstalação de
GLP,, colocação de vidros, instalação
i
dee rede lógicca, equipameentos e instaalações de prevenção
p
e
combbate a incêndio, instalaçção de sistem
ma CFTV, subestação elétrica
e
e innstalação de plataforma
elevaatória, sendo expressamen
nte vedada qqualquer outrra subcontratação.
Atençção: os subccontratados deverão atennder a todos os requisitos de habillitação exigiidos para a
contrratada.

Form
ma de pagaamento:
Os ppagamentos serão efetuaados em peercentuais, com
c
relação
o ao valor ddo contrato, conforme
etapaas/eventos cooncluídos, descritos no Evventograma
1. A
As etapas e seus resp
pectivos eveentos descriitos no Eventograma rrefletem as condições
eestabelecidass pelo cronograma físicoo-financeiro e vinculam-sse à expectat
ativa de desembolso dos
rrecursos;
2. O
Os valores reeferentes à Administraçã
A
ão Local serãão medidos proporcionalm
p
mente à execcução física
ddas obras;

Requ
uisitos paraa formaliza
ação do paggamento:
Deveem ser protoccoladas:
x C
Cópia da foolha do diárrio de obra com a libeeração da fiiscalização rrelativa à etapa/evento
cconcluídos;
x H
Havendo subbcontratação
o de serviçoos autorizado
os no Contraato, a contraatada deveráá anexar as
ccópias das guuias de recollhimento do FGTS e INS
SS da subcon
ntratada, já exxigíveis, aco
ompanhadas
dda folha de pagamento dos empregaados da subcontratada liigados diretaamente à ex
xecução dos
sserviços.

Reajjuste:
O reaajuste dos valores
v
contrratados se ddará conform
me as dispossições da Leei nº 10.192/2001 e do
Decreeto Municipaal nº012/2013.
‘

Com
mpensações financeiras:
As peenalizações e compensações se darãoo conforme ass disposiçõess da Lei nº 8 .666/1993.

Prazzos e condiçções para o recebimen
nto provisó
ório e definiitivo:
Apóss a contrataçãão, os serviço
os deverão seer iniciados no prazo máximo de 05 ((cinco) dias, a contar da
datadde recebimennto da Ordem
m de Início dee Serviço.
A em
mpresa deveráá entregar ass ART’s / RR
RT’s de execcução devidamente pagass, antes do in
nício efetivo
dos serviços ao fiiscal do contrrato.
Para o Termo de Recebimento
o Provisório , a obra deveerá estar concluída e o m
mesmo será em
mitido após
vistorria final pella fiscalizaçãão e apresenntação do protocolo
p
de vistoria doo APPCI. O Termo de
Recebbimento Provisório deverá ser solicittado junto a Central
C
de Atendimento aao Cidadão - CAC.
O Teermo de Receebimento Deefinitivo som
mente será em
mitido após obtenção
o
do A
APPCI e se não houver
nenhuum problem
ma com a obra.
o
Poderáá ser forneccido após 30 dias da eemissão do Termo de
Cidadão - CA
Recebbimento Provisório e dev
verá ser soliccitado na Cen
ntral de Aten
ndimento ao C
AC.

Garaantia contrratual:
Devee ser apresenttada garantiaa contratual dde 5% do vallor do contraato.
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Gesttor do contrrato:
Nomee/cargo:

Fiscaal administtrativo do contrato:
c
Nomee/cargo:
Atribbuições:
Apóss a contrataçãão será indicaado um profi
fissional da Secretaria
S
Mu
unicipal de E
Educação.

Fiscaal técnico do
d contrato
o:
Nomee/cargo: serrá indicado um profisssional da Prrefeitura Mu
unicipal de Canoas, arrquiteto ou
engennheiro civil
Atribbuições:
(Textto padrão exttraídode contratos de obrra da Prefeitu
ura Municipaal de Canoass)
1. O fiscal desiggnadofiscalizzará a qualiddade do serv
viço e se o mesmo
m
está em conform
midade com
nnormas contrratuais e as normas
n
técniicas exigíveiis, podendo rejeitar
r
o que
ue não estiver de acordo
ccom as norm
mas técnicas e a qualidaade exigível,, responsabillizando-se a CONTRAT
TADA pela
reealização de novos serviços, às suas expensas, no
o prazo deterrminado peloo fiscal, com
mputando-se
o tempo desppendido como
o atraso, a quuem incumbiirá:
1.1. Quando necessário, emitir
e
pareceeres ou outro
o documento técnico que demonstre a boa ou má
execuçãoo dos serviço
os objeto desste contrato;
1.2. Quando necessário, emitir nottificações à contratadaa demonstraando objetiv
vamente os
descumpprimentos contratuais verrificados pelaa fiscalização
o.
2. A fiscalização exercerá riigoroso conttrole em relaação à qualid
dade dos servviços executtados, a fim
dde possibilitaar a aplicaçãão das penallidades previistas quando
o desatendida
das as dispossições a ela
reelativas.

Capaacidade téccnica:
1. Reegistro na enntidade comp
petente:
Certifficado de Registro
R
da Licitante
L
e ddo(s) Responsável(is) Técnico(s)
T
inndicado(s) no
o Conselho
Regioonal de Enggenharia e Agronomia
A
– CREA ou Conselho
C
dee Arquiteturaa e Urbanism
mo - CAU,
dentrro do prazo de
d validade.
2. Quualificação profissional
p
do
d responsávvel técnico:
O ressponsável téccnico deve seer engenheiroo civil ou arq
quiteto.
3. Attestado de caapacidade téccnico-operaccional:
Não sse aplica
4. Attestado da caapacidade téccnico-profisssional:
Compprovação dee Capacidad
de Técnica Profissional, através daa apresentaçção de Atesstado(s) de
Capaacidade Técnnica, forneciido por pesssoa jurídicaa de direito público ouu privado, pelo
p
qual o
profisssional(is) inndicado(s)co
omprove(em)) ter executaado obra compatível em
m características com o
objetoo do edital, devidamen
nte certificaado pelo resspectivo con
nselho, CRE
EA ou CAU
U, devendo
apressentar, obrigaatoriamente, no mínimo, as seguintes característiccas similaress ao objeto:
aa) Referir-see a construçãão, reforma oou ampliação
o de edificaçãão;
bb) Referir-see a execução
o de estaqueaamento;
cc) Referir-see a execução
o de estruturaa de concreto
o armado, excluindo-se esstruturas préé-moldadas;
dd) Referir-see a execução
o de instalaçõões elétricas em baixa ten
nsão;
ee) Referir-see a execução
o de instalaçõões hidrossan
nitárias;
Ruaa XV de janeirro, nº 15, 5º anndar, sala 501
1 – Centro – Canoas
C
– RS – 92010-300
Telefones:
T
(511) 34257625 www.canoas.r
w
rs.gov.br
Página
P
3 de 111

EST
TADO DO
O RIO GR
RANDE DO
D SUL
MU
UNICÍPIO DE CAN
NOAS
Seccretaria Mu
unicipal dde Projetoss Estratégiicos

f) Referir-see a execução
o de estruturaa metálica ad
dmitindo-se treliças
t
metállicas.
Não será aceitto atestado de
d obra inacaabada, execu
utada parcialm
mente, ou em
m consórcio com outras
em
mpresas.
Prrova de que o responsáveel técnico inddicado perten
nce ao quadro permanentte da licitantee na data da
abbertura da licitação,
l
deverá ser fe ita mediantee a apresen
ntação de C
Carteira de Trabalho e
Prrevidência Social
S
(CTPS
S) ou Fichaa de Registro de Empreegados (FRE
E), no caso de vínculo
em
mpregatício; ou de Ato Constitutivoo, Contrato Social ou Estatuto,
E
deviidamente registrado no
órrgão competeente, no caso
o de vínculoo societário. É também admissível Coontrato de Prestação
P
de
Seerviço;
O profissionall indicado peela licitante ppara fins de comprovação
c
o da capacitaação técnica profissional
p
deeverá particiipar da obraa objeto da licitação, ad
dmitindo-se a substituiçção por proffissional de
exxperiência eqquivalente ou
u superior, deesde que aprovada pelo contratante.
c
5. Quuadro de proofissional téccnico, mínim
mo exigível, e relação de equipamento
e
s disponíveis:
Declaaração de diisponibilidad
de dos equippamentos e indicação
i
do
o(s) responsáável(eis) técn
nico(s) pela
execuução do objeeto da licitaçção, devidam
mente registraado no CREA/CAU, asssinada por reepresentante
legal ou por procuurador / cred
denciado, muunido de procuração hábiil, nos termoos da Lei, ou de carta de
credeenciamento, nos
n termos do
d modelo annexo.
6. Attestado de viisita:
A em
mpresa deverrá apresentarr uma declarração de reco
onhecimento
o do local daa obra/serviçço, assinada
pelo(s) responsávvel(is) técnico
o(s) indicadoo(s), nos term
mos do modeelo anexo.
7. Attendimento de
d lei especiaal:
Não sse aplica.
8. Ouutros docum
mentos:
Declaaração Form
mal de que a licitante s e compromeete a elaborar os Progra
ramas de Preevenção de
Segurrança e Saúdde no Trabalh
ho, conformee anexo e asssinados pelo representantte legal da em
mpresa

Capaacidade ecoonômica:
Por sse tratar de assunto não pertinente à alçada da Secretaria Municipal
M
dee Projetos Estratégicos,
E
sugerre-se a utilizaaçãodos padrrões usuais dda Prefeitura Municipal de
d Canoas.
1. Baalanço patriimonial(Indicar fórmulaa contábil para
p
a aferrição da booa situação financeira,
juustificando a escolha e a metodologiaa);
2. Ceertidão negattiva sobre falência, concoordata, recup
peração judiccial e extrajuudicial;
3. Garantia (limitada a 1% so
obre o valor eestimado da contratação));
4. Ouu comprovaçção de patrim
mônio líquidoo(no mínimo
o 10% sobre o valor estim
mado da conttratação);
5. Ouu comprovaação de capiital social inntegralizado (no mínimo
o 10% sobrre o valor estimado
e
da
ccontratação);

Mod
dalidade de licitação sugerida:
Conccorrência Púbblica
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Tipoo de licitaçãão sugerida
a:
Menoor Preço

Outrras informaações comp
plementarees:
1. Foormação do preço:
p
Para formação do
d orçamento
o estimado uutilizou-se a fonte SINA
API desonerrado, PLEO Franarin e
ORSE
E, com BDI de 25,92%, BDI
B Diferennciado de 16,,32% e Encarrgos Sociais de 83,74%;
2. Reetirada dos projetos,
p
orçaamento discrriminado e memoriais:
m
As em
mpresas inteeressadas em
m participar ddo certame poderão
p
obteer, sem custoos, cópias dos arquivos
dos projetos, orrçamento e memoriais relativos à obra na Secretaria M
Municipal de
d Projetos
Estraatégicos, Ruaa XV de Janeeiro, 15 - salla 501, atravéés de um pen
n drive ou cdd, em horário
o comercial
(8-177h);
3. Innformações de
d ordem técn
nica:
As innformações de
d ordem técn
nica poderãoo ser obtidas junto a Secretaria Municcipal de Projeetos
Estraatégicos, situaado na Rua XV
X de janeirro, nº 15, 5º andar,
a
Centro
o (51) 3425-77625, com o Arquiteto
Fábioo Luiz da Fonnseca.
4. Innformações de
d ordem técn
nica a serem
m acrescidas na
n cláusula condições
c
gerrais e das ob
brigações da
coontratada:
Coonstituir-se-ãão obrigaçõees da CONTR
TRATADA as seguintes, para a totaliddade dos servviços:
I. Prestar os
o serviços co
ontratados coom elevada qualidade
q
e eficiência;
e
II.. Realizar com
c seus pró
óprios recurssos todos os serviços rela
acionados aoo objeto do contrato,
c
de
accordo com as
a especifica
ações nele ddeterminadass, assumindo a responssabilidade téécnica pela
exxecução dos mesmos;
m
IIII. Reparar, corrigir, rem
mover, reconnstruir ou substituir, às suas
s
expensaas, no total ou
o em parte,
oss objetos doo contrato em
e que se vverificarem vícios,
v
defeiitos ou incoorreções resultantes da
exxecução ou dos
d materiaiss empregadoss;
IV
V. Fornecerr máquinas, equipamento
e
os e pessoal para
p
mão de obra;
V.. Fornecerr e utilizar to
odos os mateeriais necesssários à plen
na execução do objeto, sem ônus de
quualquer espéécie para o Município, obedecendo
o às especifficações doss projetos e memoriais
deescritivos;
VII. Cumprir a legislação
o federal, esstadual e municipal perrtinente, e re
responsabilizzar-se pelos
daanos e encarrgos, de qua
alquer espéciie, decorrenttes de ações ou omissões
es, culposas ou dolosas,
quue praticar;
VIII. Pagar e recolher
r
todos os imposttos e demaiss encargos fiscais, bem ccomo todos os
o encargos
traabalhistas e previdenciár
p
rios, prêmioss de seguro e de acidentee de trabalhoo, decorrentees do objeto
deeste contratoo;
VIIII.Assumir responsabili
r
dade técnicaa pela execu
ução do objeeto, com a reespectiva AR
RT ou RRT,
deevidamente paga,
p
em nom
me do profisssional detenttor do atestad
do de capaciidade técnica
a:
IX
X. O responnsável técnico deverá oriientar os tra
abalhos, com
mparecendo nno mínimo 3 (três) dias
poor semana ao local dos
d
serviços,, em horárrios a serem
m pré-definiidos com o fiscal do
coontrato,para o adequado acompanham
mento dos seerviços;
X.. Tratar ass questões in
nerentes ao sserviço com o fiscal do contrato, poor meio do responsável
r
téccnico pela execução
e
ou,, na ausênciia deste, porr meio do mestre
m
de obrras. Não se admite aos
deemais empreggados da CO
ONTRATADA
A tratar de questões
q
técnicas com o fifiscal do contrato, a não
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seer por iniciattiva desse últtimo;
XII. Comunicaar a fiscaliza
ação a ocorrrência de qu
ualquer fato ou condiçãoo que possa atrasar ou
im
mpedir a concclusão da ob
bra em partess ou no todo;;
XIII. Não depoositar materia
al de construução no passseio público, a não ser paara fins de descarga;
XIIII.Obedecerr sempre às recomenddações dos fabricantes na aplicaçção dos ma
ateriais de
coonstrução, caabendo à CO
ONTRATADA
A, em qualquer caso, a responsabiliidade técnica
a e os ônus
deecorrentes daa sua má apllicação;
XIIV. Comprovvar, por meeio de notass fiscais e embalagenss comerciaiss, as caractterísticas e
auutenticidade dos produttos utilizadoos na execuçção dos serrviços, semppre que soliccitado pela
fisscalização;
XV
V. Realizar testes,
t
ensaio
os, exames e provas neceessárias ao controle
c
de qqualidade doss materiais,
seerviços e equuipamentos a serem apliicados nos trrabalhos, sem
mpre que soolicitados pelo fiscal do
coontrato;
XV
VI. Comunicaar previameente toda cooncretagem ao
a fiscal do contrato, ppara que se proceda à
prrévia verificcação das armaduras,
a
ddisposições, dimensões e escorameentos das formas,
fo
e a
coolocação dass tubulações e acessórioss de instalações elétricass, preventiva de incêndio
o e outras, a
seerem embutiidas no concreto, quee já deverã
ão estar executadas quuando comu
unicado. A
CO
ONTRATAD
DA só poderá
á concretar ap
após a libera
ação, por esccrito, do fiscaal do contratto no diário
dee obras;
XV
VII.
F
Fornecer
ao fiscal do ccontrato cóp
pias das nottas fiscais dde todas as cargas de
cooncreto, no caso
c
de usina
ado, discrimiinadas com o traço do produto confo
forme exigido
o no projeto
esstrutural;
XV
VIII.
M
Manter,
em local acessíível ao fisca
al do contrrato, o diáriio de obra, elaborado
coonforme moddelo anexo ao edital. O diário devverá ser atualizado e viisado pelo responsável
r
téccnico da CO
ONTRATADA
A;
XIIX. A CONTR
TRATADA deeverá custeaar e exercerr completa vigilância
v
aoo canteiro de
d obras. A
guuarda dos materiais,
m
má
áquinas, equuipamentos, ferramentas
f
s, utensílios e demais co
omponentes
neecessários à execução da
d obra ficaa a cargo da
d CONTRA
ATADA, quee será respo
onsável por
quualquer sinisstro que aca
arrete prejuízzo material e/ou financeeiro que venhha a ocorrerr durante a
exxecução dos serviços;
s
XX
X. Equipar todos os fun
ncionários qque participa
arem da exeecução do obbjeto do Co
ontrato com
Eqquipamentoss de Proteção
o Individual (EPI’s) e fisscalizar para
a que façam uso constante e correto
deesses equipam
mentos;
XX
XI. Cumprir todas as norrmas regulam
mentares sob
bre medicina e segurançaa do trabalho
o;
XX
XII.
P
Providenciar,
, de acordo ccom os prazo
os legais e antes do finall dos serviços, junto aos
órrgãos municiipais e conceessionárias dde serviços públicos,
p
a vistoria
v
e em
missão de doccumentação
peertinente, a saber:
s
a)) No Corpoo de Bombeirros, o APPCI
CI;
b)) Nas concessionárias de
d energia ellétrica, as lig
gações definitivas;
c) Na conceessionária dee água e esgooto, as ligaçõ
ões definitiva
as;
d)) Na PMC//SMDUH, o Habite-se.
H
e) na PMC/S
/SMMA a Liccença de Insttalação (no início
i
da obrra) e a Licençça de Opera
ação (ao fim
daa obra).
XX
XIII.
A
Assumir,
às suas
s
expenssas, parecer ou laudo téécnico de pprofissional, não ligado
diiretamente ao objeto do contrato, se forem consttatados prob
blemas que ggerem dúvida
as quanto à
integridade doos serviços pelo fiscal do contrato
o, a fim de apurar infoormações e orientações
neecessárias à adequada deecisão sobre os serviços afetados;
XX
XIV.
R
Responsabiliz
zar-se por quualquer dano causado, por
p sua culppa ou dolo, às
à redes da
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CO
ORSAN, RG
GE Sul ou outra
o
concesssionária, beem como a qualquer órrgão público, empresa
prrivada ou peessoa física. Não cabe à CONTRATA
TANTE suporrtar qualqueer ônus, noss termos do
arrt. 70 da Lei n.° 8.666/93
3, relativo a eesses assunto
os;
XX
XV.
A
Aceitar
acrééscimo ou supressão no objeto contratadoo, por iniiciativa da
CO
ONTRATAN
NTE, havendo
o justificativaa técnica e recurso
r
finan
nceiro disponnível, conforrme art. 65,
§11º, da Lei n.º
n 8.666/93, tendo comoo base os preços
p
praticcados pelo SSINAPI, e mantidas
m
as
coondições inicciais do contrrato;
XX
XVI.
O
Oferecer
gara
antia mínimaa de 5 (cinco
o) anos pelo serviço
s
execcutado, a con
ntar da data
doo recebimentto do objeto.
5. Innformações de
d ordem técn
nica a serem
m acrescidas na
n cláusula condições de execução:
1. O objeto será executado conforme disscriminação das etapas/eeventos desccritos no An
nexo VI –
Evenntograma;
2. Ass etapas/evenntos deverão
o respeitar riigorosamentte ao Evento
ograma, à pllanilha de orrçamento e
ao crronograma físico-financ
fí
eiro;
3. A ordem de exxecução de etapas/eventtos descritoss no Eventograma e, con
onsequentem
mente, o seu
mês de conclusãão poderão sofrer
s
alteraações por qu
uestões supeervenientes oou por neceessidade de
otimiização do andamento
a
dos serviçoos. As alterações só poderão
p
ocoorrer em acordo préestabbelecido com
m o fiscal da obra.

Dataa:
25/066/2020

Agen
ntes públicos responsá
áveis pela eelaboração do termo de
d referênccia:

Fábio
o Luiz da Fonnseca – Anallista Arquitetto Urbanista
Matrículaa: 123406 | CAU:
C
A78403-6
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ANEXO
OS
Orçamennto Estimado
Cronograama Físico-fiinanceiro
Eventogrrama;
Modelo de
d Orçamento
o
Modelo de
d Cronogram
ma Físico-finnanceiro
Modelo de
d declaraçãão de disponnibilidade de equipamenttos e pessoaal técnico adequado paraa
execuçãoo do objeto licitado e de inndicação de responsável técnico
77. Modelo de
d declaração
o de reconheecimento do local
l
do serv
viço
88. Modelo de
d Diário de Obras
99. Projetos (serão dispo
onibilizados conforme descrito
d
no campo
c
inform
mações com
mplementaress
deste term
mo de referên
ncia)
1.
22.
33.
44.
55.
66.
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Modeelo de declaaração de diisponibilidaade dos equiipamentos e do pessoal técnico adeequado e dee
indiccação do(s) responsável(
r
(is) técnico(ss) pela execu
ução do objeeto da licitaçção.

Declaaro(amos) sob as penas
p
da Lei, que a Emprresa.............. ...............................CNPJJ
n°...................................., disp
põe das instaalações, equiipamentos e do pessoal ttécnico adeq
quado para a
execuução do objeto da licitaçãão.
Declaaro(amos) aiinda que serrá(ão) responnsável(is) técnico(s) pela obra, objeeto do presen
nte certame,,
....................................... CR
o(a) Engenheiroo(a) Civil ou
o Arquitetoo(a)
REA/CAU n°.............
n
,
pertenncente ao quuadro perman
nente da Em
mpresa, detenttor do acervo
o técnico aprresentado neeste processoo
licitattório, conforrme comprov
vam os docum
mentos em anexo.
a

.................................................. de ............ ..... de 2020.

Assinnatura do reppresentante leegal da licitaante:...................................
Nomee do represenntante legal da
d licitante:. .........................................
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Modeelo de Declaaração de Reeconhecimen
nto do Loca
al da Obra
(papeel timbrado da
d empresa, preferencialm
p
mente)

MODELO
O DE DECL
LARAÇÃO D
DE RECON
NHECIMEN
NTO DO LO
OCAL DA OBRA
O

Eu, E
Eng. Civil (ouu Arquiteto).................................................., CREA ou CAU nnº .............., responsávell
técnicco da empreesa ................................... ..............., veenho pela prresente declaarar, sob as penas
p
da lei,,
que ffiz o reconheecimento daas condições do local em
m que serão executados os serviços relativos aoo
objetoo da presentee licitação, comprovando
c
o a viabilidad
de da execuçção dos mesm
mos no referrido local, dee
acorddo com as esppecificações técnicas quee integram o Edital e seus Anexos.

__________________________
____________________
(Locaal e data)

__________________________
___________________
(Assiinatura do Reesponsável Técnico)
T

__________________________
___________________
Nomee do Responnsável Técnicco
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Modeelo de Diáriio de Obras
(papeel timbrado da
d empresa, preferencialm
p
mente)
MODEL
LO DE DIÁR
RIO DE OB
BRA
DIÁR
RIO DE OB
BRA
FOLHA N.º ________
OBR
RA:
CLIE
ENTE:
DATA:
DO
M

08h
h às 11h
SE
G

TE
R

QU QUI SE
A
X

1 1h às 15h

15h às 188h

SAB B – TEMPO BO
OM I – INS
STÁVEL
T – CHUVA CO
OM TRABALHO

ANO
OTAÇÕES DA
D CONTR
RATADA

ANO
OTAÇÕES DA
D FISCAL
LIZAÇÃO / PMC:

VIST
TO DA CONTRATADA

VISTO
V
DA FFISCALIZA
AÇÃO

________________
___________
DATA
A _____ / ___
____ / _______

__________
_
___________
_____
DATA
D
______ / ______ / ______
_
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