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Jacqueline Kennedy Guimarães Marques, brasileira, advogada, inscrta na

OAB/GO sob n0 43.732, com escritório profi,i ;ional situado na Rua 06 n( mero

2'11 Sala 03 Centro Goiânia GO CEP 74023-( 30.

Pelo presente instrumento, o (s) outorg:tte (s) constitui (em) set (s)

procurador (es) o (s) outorgado (s), a quem ronfere (m) amplos poderes para,

representáJo (s) no foro em geral com clá. sula "ad iudicía et exÍra" bem

como no extraforo e perante o Estado de G rias, por meio da Secretalia de

Estado de Esporte e Lazer e mais os espe( ais para confessar, reconhr,cer a

procedência do pedido, transigir, fazer aco'los, deslstir, renunciar ao tlireito

sobre o que se funda a açã0, receber, pir ;ar, dar quitaçã0, firmar le'mos,

declaraçóes e compromissos, transacionar em Juízo ou Íora dele, atordar
lnclusive em audiências de conciliação assumir compromisso oomo

depositário e assinar termo de depósito, sub: :abelecer com ou sem resetva de

poderes, podendo em qualquer tipo e ç au de jurisdição propor tções

competentes, ao resguardo de seus dire os, variando-as se necessário,

defendê-lo (s), nas contrárias, usando toda ir sua diligência ESPECIALMi:NTE

PARA DEFENDER SEUS INTERESSES NI TOMADA DE PREçOS ]ARA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP:CIALIZADA NA AREA DE

ENGENHARIA CtVrL PARA A OBRA DE r: EFORMA E ADEOUAÇÃO DOS

SANITARIOS PÚBLICOS DO ESTADIO S: RRA DOURADA - GOIANIA-GO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB NO 20:] 1175764ü218.

Goiânia, 18 de feverei', de 2.022.

À J'4 tLt<.íL

H2R GE RIA E LOCAÇ \O DE BENS LTDA

Outorgante:

Outorgado:

Poderes:

H2R ENCENHARI4 . IDA
Hivor J. Rezende 5u' erra
E!ícú.loÇwil ' CRI l:a ' D-{í)

€)t

PROCURAçAO

H2R ENGENHARIA E LOCAçÃO DE BEN$ LTDA, pessoa jurídica de c ireito

privado, inscrita no CNPJ sob no 05.068,t 35/0001-05, com sede na Rua

Paquetá, esquina com AV. Dr. José Herni no, Qd. 06, Lt. 01, Vila J trdim

Vitória I, Goiânia - Go, CEP: 74.860-265, ,

il



nusrdssttúo SENHoR (A) pREstrlENrE DA colrssÃo pERrAr{[ t{TE DE uc]TAçÃo
DA §ECRETAruÀ Í'E ESTAOO DEESPORIE E I.AZER. SEEL

Tomada de PÍêços no WN2.
Píooesso SEI no 202í 17Í160@2í8

HA EtcEl{HÂ,RtA E LOCAçÃO DE BEilS LIITA, rt xttamenh quatificada

no§ aulos m eplgrah, yern por meb de seu bshnh poflrador, @m I rhÍo na Lei Federd no

8.666§3, na Lei Estadudao 17.9?8&27 de dezembro de 20,12 e na Leic mplementar no 123tr06

e p6las dispoelçÕes oo.ãdiüd no 02ND- SEEL para apesenhr

CONTRARRAZÔES

aoe rccursos adminisHvoo epÍêsfitados por BRA ENGENHARIA EIREI , GEO ENGENHARIA

LIDA e MRL CoNSIRUTORA LTDA, lá devidamenb qualiicadas, peba, imdanrcnbe fátim a

de dlreÍb que passa a erpor:

I. DATETTIPESTMDADE

Em conbmidade com o § 30 do al[o 109 da Lei 8.(l i6, de 21 de iunho de

í998, intepcb, o teculso seé comunicado am dernab licitânbs, quê p derb impugnâlo no

prazo de 5 (cino) dim úteb.

W



AlÍldâ, o itsm 06.01.05.02 do EdiH 0O2,Z|Z- SEE: . assim di$ões:

06.01.05.02 . lntêÍposto, o ÍêcuÍso sertt comunido aos demaís
fuitanbs, que poderão impugnálo no pra: o da S (ciÍlco) dias úleis;

VeÍificaso que o Exffi de lnbípc[â de Rlrrrrso Administrdyo bi
pubficadorcDâbofriailGOno?3 TrOenr 16tlefrrrersim deàtz..po bnb, ÍBsbd€monsüada

a tempe6üva das conbaÍaões ora apí€s€[lbdas.

2. DOSFATOS

A Recmita tui habilihda na Tomda de Pmços n' l?lâ2. cui, obieh á a

CO.ITRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA AREÂ DE EN( ENHARIA CIVIL PARA

A OBRA DE REFORMA E ADEOT'AçÂO DOS SAN.rIÂROS PÚ8UCO i DO ESTÁDIO SERRA

OOUMDA. GOIÂNIAGO.

De acodo com o Term SEEUGCG- 17589 as Recor ente§ foÍam inabilitada§

pehs seguintes motitos:

. BRA ENGENHARIA EIRELI hi in€lilitada g: náo cumtrir o exigido

no ilem 04.04.(X do Ed/tlal(fi2ina;

. GEO ENGENIIÁRIA LTDA bi inabilitda por rr o anmpir o e$gído nos

itens il.04.@ e (X.04.04 do EdiH 0022O22

o MRL CONSTRUTORA LTDA hi inabilitada p: 'não cumpÍir o sxigido

nc itens04.(X'02 e01.8.04 Ô Rlitd $2l2l2i

lnconíormads, as Recoí€nb3 apGsôntaram R€Guísri e Adminl§Eativos'



Em slnbse, a Recorenb BRA ENGENHÁRIA EIRE .t @ur que a Reconida:

'qposer{bu cusíaús de @úadF,s tfutbas de empresas piadar sn o a@,nÍÉrrrra,rr,tfu

& wffi, sora o Í€@flâacúmeÍrb de assftra(ura en rrrtlôtb e fim nú llscaf o que,

súposErsob, lnÍúg[iao ibm doü.04.$do EdiAl

Âlega qua dois engrenheiros Hian co,mpaecido na smpresa Exetarce e que

tedam cordaElo que bria sirlo uüizado no ptso plNruM EpoXt e r to ptso poLtuRErANo

AUTONIVEIáNTE o íEqreÍ quê seia hib uma difuência na 6mpíe a Excalhnce lndrstia e
Com€Ício De Produhs Biomgicos p€b En$nheim técnico da SEEL p rra omgwagão do llem

Pbo pdiurctano artoniudútê e úáIsê do Absbdo dê Carparitade Td nba apressnbdo.

Em slntese, a RecoÍÍeflb GEO ENGENHÁRh LTI tÂ alega gúe apÍBsenbu

toda a documênbçâo solidbda por têr swostaÍnenb coíngoyado a exe r@ de serüço de maior

compbxidde.

Já a Recorenb MRL CONSTRLTIORA LTDA Éga gue os abstados

apÍE§qtHG pda empesa estão em cofibÍmirde 6ín o sdftrh* e rcquer difuência para

confumaÉes de abstados da Reconila.

I}/Ía vg/t&. nâo há fundamenb Íálio verldico e, ãnpoüoo elomento legal

pâra setBm acahdc 03 delto§, coílsoante se demombará a seguit:

} DORECUROINTEMPESTIVO

Pr€liminamrcoh, wdfrca+e que o recuÍso 4ese rlado pela empesa MRL

CONSTRT IORA LIDA bi interposb bra do praeo íeolrcâ|, coí soânte pÍ€csitue o item

It6.0í.t[5.0]:

06.0l.lxt - Após o cumprimenlo do st Ítem 06.01.ü, havendo

maúhshÉês de voíltsde de rcconer da lecbão da Comissilo, à(s)

licihnte (s) será oubqado o prazo de 5 (citto) dir úEis para

apÍes€ntar (eml por escxito, rdês fun lamentade, na íorma do

art.í09, da Lei 8.6ô603.

06.0t,05.0t - Dento do prazo pÍ€vislr no subitem anterior, os

Í€qrÍsc podeíáo sÍ probcotadc na Si EL das 08í0 às í2:00 e

das ltl:00 às t8:ll0 horae;

l
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Pemissa rcah, para citsro enlendinnnlo predominarr * dos bibunais pátios:

ADMTNISIRAnVO. APELAçÃO CIVEL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREC (O PRESENCIAL.
CONIRARRAZÔES A RECI'RSOS AOM, IIISTRATIVO. REGRA
EDITAL|CIA. ART. 70. PRAZO PARA \PRESENTAçÃO DE
RECURSO E COMIRARRAZÓES. ATO I)A PREGOEIRA QUE
DECI.AROU INIEMPESTIVA A JUNTADA DAS
CONTRARRAZÔES EM CONFORMIDI DE COM EDITAL.
LEGALIDADE. APELO CONHECIDO, M rS DESPROVIDO. 1.
ApelaÉo inteÍpoota paftr Íêbímar sefl Bnça denegatória da
s€gurangâ requerila, pela ausêrxia de d eito llquido e certo a
ampaÍEr a ompÍêsa impotranto. 2. Não pm pera a inBstln@ da
apelanb, vez quê o edibl, como lei do oÉ iamo kilatôdo, possui

e)gÍêssa pEvisão de que os íeqrÍsci sôÉo imêdiatamanb
BpíBenbdos, com a d€finiÉo dc prâzos I arâ iuntsda das raúes
do Í€cuÍso e d6 contraÍraÕe§. 3. N0 pÍe$ ,nle caso, a PÍegoeira,
na Ala da Sessâo do Hegb Prcsencial deix u eprcsso que: 'Ficam
os ÍBcoÍÍente3 de3de logo inümados a age €ntaÍeín c írEmoÍiab,
desenrclwndo poÍ escÍito as razõos r e seu inconbrmismo
e)çosbs; na sessfu e os demais lki ant€s inlimados pera

confaÍÍmaÍ.'(fl. 73). 4. Dessê modo, per: )besê que n& bÍdo o
imperanb iunhdo as oonúaÍrâzões no prâ? | dêfinido no Edllal, bem
como na inlim@ ftih pela Begoeira na sossão do pÍegfu
pÍBencial, deE sêr üda por inbmpesliva s ra deEsa, não podeÍúo
ser üdo poÍ ilegal o ah combalido no mar ddo de sêgurançâ. 5.

Apelo conhecido e dospÍoüdo. Senbnça r onfitmada. ACÔRDÃO:
V6b§, Í€lalsdG e dsalffic os prcsenbs I ubs, 8coída a Segunda
Câmara de Oircío Público do TÍibunal dr Jusüça do Estado do
CeaÉ, à unanimidade, em cmtrecer ds pe. lrso Apelaúíio, para lhe
nêgar pÍovimenb, confirmando I sentenç8 nos leÍmos do voto do
Relator, que Íaz paÍt6 desta dscisão. FoÍtak, a, data e hora irdicadas

no shtema. FRANCISCO G|áDYSON POI' IES Rolator

O.}cE - Ac: 001í687632019806Í 031 CE 00íí687'
63.20'19.8.ffi.0034, Relator FRANCISCO, GIÂDYSON PONTES,

Dala dê JubaíMb: 1il1?JÜ21,t Càmar DiÍBib Pút lco, Dab de
Publkzção: 16112ÍãJ,211

O Editd á a Lei do csÍhme liciblório e poosui eH essa prevbtu que c
nc1lÍ36 dorEm sêr píobcdsdG no prazo de 05 dias úteb no horário dl r 0B:@ & 1200 e dB
'14:(X) à'18$0.

@



poíanto, requer qüê se dignê Vossa Excelência em gceber a presente parâ,

PRELIMINÂRMENTE, nâo conhecer do req.rrso da empresa MRL coNsi 'RUTORÂ LTDA por ser

intempestivo.

{. DA DOCUIIE}ITAçÃO PÀRA HÁBILITAÇÃO

Verific+se do Recurso interposto pela empíêsa BR/ ENGENHARIA EIRELI

que a RecorÍênle al€ga que a Remnida inlnngiu o ite.n M.04.04 do Er ital por ter apresentado

Atestado de Capacidade Têcnica de empresa privada sem o acompanhi ,nenlo do contralo, sem

o reconhecimento de assinatura em carlória e sem nota fiscal.

Ocone que as inÍormações da RÊcoÍBnte não merê( :m prospêíaí posto que

os documefllos parâ compÍovaç& da C4acidade Técnico Operacic tal Íoram devidamêntê

apresentados, cont*rme @e ser observado nos Eventos SEI n" 0000261 74&17 e ffi?7328179

do Processo Administralivo n" 212117576ff,3218.

OiÍêísntê do qüe {az crer a Rêconsnte, o Edital 0022t: 22 - SEEL em momenlo

algum exiç que o Atêstado sela acompanhado de cootrato com reconl ecimento d€ assinatura

em cart&io e acompanhamenlo ds nota fssâ|, inclusivê, a prôpda Recr: ida transcreve êm sua

peça o item 04.M.04 do Editalque não faz áusão a nenhum desles Íeql sitos.

Ressalta-se ainda que o Tribunal de Contas da Uniãc, lnlende pela ilegalidade

da exigência de reconhecirnenlo de firma nos documenlos para habilitaç; o. Veiamos:

Ressalvada imposição legal, o reconheci,: efilo de firmâ somenle
ssÍá êxEido quando houver dúüda de aut€ ticidade.

(Licilaçôes e §ootÍatos : ôrienla@ e l risprudência do TCU i
Tribunal de Contas da União. - 4. e{. rev., atuâ|. e amd.

@



Ademab, o insüiÍnenb oonv(Ea6Íb não poder lxsir documentos de

qualifica@ táoilca não anoladc pela Lei no 8.666Ãxt, intelig&cra do pni lrio Tribunat de conta
dâ União:

não há pÍevisão §al para llns de qr ilificação técnir:a. da
âpí€sênbÉo de nolas fiscab para coÍtpÍol rrão dc aMos de
capeidde Ecnica (AcóÍüão 1385P016 - ,hnâÍb, Relabr: Joeá
Múcb Monteim).

Ad€mab, & aído con o Princlpb da yinq, ação o insütrmeob

conwcatórb a AdmlnisbaÉo não @ dssatmpú as nomes e condiÉ B do €dibl, e qual se

aúa eotflanente üncuhda sondo ceÍh que o itêm 06O1.ü adtz q D soÍão considoÍadas

habifitad6 n€sh frcibçâo, as oonooÍrmhs que ãpí€x,êÍttaÍBm toda a doo mênt@ e ínsfu@
@tstilts do ibm lV do Erlitd e sew srtúbns, o que ft,i pmnEnanb afi firk o peh R€coírira.

$ DA EXECUçÃO DE SERV!çC COmpATh/E§ COm O OB'Er' ) DA UCÍIAçÃO -

PISO FOUUREÍAiIO

A ReooíÍ€nle BRA ENGENMRIA EIRELI a@a que l RêcoÍdda aprssentou

abstsdo da capa;idade 6cnha tumc*io pah EXCETI.ENCE INDUS] tlÂ E COMERCIO DE

PRODI,TTOS SIOLOGI@S, tendo como compmvaÉo da paícela dê mak r Í€levâÍlcia o itom Pbo

PofinoEro Aubniwhtb e qrc üÊs eqsnheüos Biar conshtado qu I tsria sido ulilizado no

pbo uma Pinfula Epord e não Pbo Poliurêtano Aubniwlanb.

Tais ahgaÉês não mndisÍ com e Belidade Íl lha iá que o piso de

Pofiuelano bi redEado nas câmaas fria da empresa Excelhnoe. e log r ap& o nivalanenb de

PoliuÍotano apticado, fui ndizado a plntr.rra EÉÍ para melhoda de *al 'amenb, higienização e

í€dstênda qulmba, visb quo é sottcilaÉ do MÁ,PA (Minialófu r a Cultura, P€oÉÍia o

Abcbdmênb) perâ Fodttção de dsÊírsitos bblóSico§.

PoÍtanto, ooÍÍBb a HabilihÉo da Reconida quo apÍBri ,nbu Alêstâdo TêcÍ|bo

sêguida da resgêcüva ART.



Em qse pesê â iu$tada do Contrato de prestação der sâÍviços e notas fiscai§

não serem obr§atôrios para a habilitação da empresa, no infuitc, de conoborar com a

AdminisF4â. Pública e solÍdificar a boa-Íê da lieitante habilitada, íoÍan ânêxadas às prês€ntes

conlrarrazôes o Confab de Prest4ôes de serviço para sxecuçáo { , Obra firmado com a

Empresa Excelence, Planilha OrçamentáÍia, Notas Fiscais de Serviços, e Mediçôês.

Ademais, da Planilha Orçanentáriâ, parte intêgranl{ do reíerido oontrato, ê

possivel varificar no item 2.'1.12.4 a contratação do Piso PoliuÍelano Autc liyelante:

PoÍtânto, indubilável a execuçfu de sêrv(:os compali, eis mm os do objeto da

Itcilâção, de eomplêxidde equivalsn& ou supedor.

& DA VÊRAC|DA!§ DOS DOCUilEMTO§ÂPRESEIITÀOOS E tf PUGNAçÃO AO
PEDIDO DE DILIGÊilCIA

O Tribunal de Cmtas da União sonsirjerâ cúmo brma le conferir autenticldade

e varaciJadê às infoíma@s conslerlês nos do{r.,rnentos eínitidos er nome das lidtantes as

crrtidôos de aeeÍvo têcnim (CAT) ou as anota$es e registros de nsponsabilidade técnica

(ÂRT/RRr):

Para Íins de habilitâçáo técnico-opraciona êm certames visândo á

contratação de obras e serviços de engenlr rria, devem ser exigidos

at6tsdos emitidos eín noíne da l"tcitante, p,: Jendo ser solicitadas as

certidões de acêrvo têcnico (CAT) ou anolaçõedrogi§t os de

responsabilidade tÉcnica (ARTIRRT) emi das pelo conselho de

Íiscalizaçáo poÍissional compelente em lome dos ptofissionais

üncuiados aos reÍerídos atêsldos, q: no Íorma de confeír

ffi



autenticidde e veracidade às infonr @s constantês nos
documentos emiüdos em nome das licilarl s.

(lníormallo 379, Sess&s: 10, 2, I e g dê oulubÍo de 201g do
Tribunal de Csntas da União)

Podem. no entanto, ser solicitadas as cer idões de acervo técnico
(CAT) ou as anotaçÕes e regisfos de :sponsabilidade tecnica
(ART/RRT) emitidas pêlo consêlho de fi': :alizaçào am nome dos
profissionais vinculadm aos atesldos, , orno forma de conÍerir
autenücidâde e veracidade às iníom çôes constantes nos
dmumenlos emitidos em nome das licitantr s.

(&cSdêq_ 1!9-41p2!_elenêrio (Represer :ação, Relator Ministro.
Subslifu to Augusto Sherman)

Dos documenlos âcostados aos aulos, veíifica-s que o ateslado para

compíovqão, da capritação técnico.§peracional dâ lidta te hab itada, íoi âp,esentdo

asompanhado da ,especüva ART (Anotação de Responsabilidade Íécnir â) que é a foíma conêtâ

de conferir aulenlicidade da veracidade das informaçoês constartes nos :têstados.

Sando assim, impugnase desde lâ o pedido da d l§Ôncia para anális€ ê

comprovaçáo da wracidade do§ atestados de capacidade téc'lico por : er incompallvel com os

pÍincipios da Razoabilidade, da Êconomicidade e dâ PmpoÍcionâlidade, kndo em vi§ta tambêm

toda a doqimentação compobatôria iá apresentada.

Segundo o disposlo no § 30. arti§o 43, da Lei8.6ô6/19 3, a diligência requerkla

é FACULOADE da comissâo ou da autoridade §upeÍior, não obíg, ção e não se moslra

necessá,ia, iá que restou demonslradâ â yeracidade do§ ale§tâdo§ por n eio da apÍe§ôntaçâo da

ART, mo3trando.se coíno medila ineficienle e despmporcional oara estq ftnalidade.

lmpugna-se tambêtn a âlêgâçâo da Reconente i iRA EngenhaÍia de que

um ençnheio da BRA ê outÍo da MRL teÍiâm visitado a empresâ Exce ence, e mn§tatado que

foi utilizdo no piso uma pintura Epoxi, § não Pi§o Poliurel o Autoí velante já que não Íoi

apÍe§enlado qualquer documentro qua als§te tais afinnâçÕes, s€ndo que êmpEsâ MRL tam*m

apÍ€senlou Í€cunn e em moÍtÉnto algum fêz lal aÍirmaçã0.



Maü, wrificase t& sonrenb a busca desespa ada da RecoÍÍBnb em

tumultuú a lk hÉo, pGto que sêquer Í€quor€u sua pÍúpÍia hablitaçe, r las Eo soííEnh atacou

a única emprcsa hab[Ítda.

Conrúm mencbnar hmb{nr o Pdnclpb da râzoabi dado adminbbaliva ou

ptoporcionalklade, como danominan alguns atbms. A esb Ísspêilo amo6 nas pahras de

Maryal Jusbm Filho:

'O pdncípio da píoporcionalidade Íesbi Eê o exeÍclcio das
compotências púUkã, pobindo o exces$r A medkla do limite é a
sahaguada doo inhesses públios e giw lc em jogo. lnctbe m
estâdo &br a medida menos danosi t posslvel, atavés da
compatbiliztrÉo enüe os iÍttêÍessês sacrifi,: dos e 4ueles quê sê
píêbnde píotêgsr. (b pÍlnclolor da . oromrclonaluode e
nzoabllldade acarttam a lmoocsl flldade de lmmr
conseoüônchc de sweridede incomoalil el com a lnolevância
de dofufroa.' (ln: Coment&bs à Lei de .idl@ e Contratos
Adminisbalivos. y ediçáo - §ão Paub - lial6lica, í998.) (gÍib
nosso)

A gúpria ConsüfuiÉo F€deral limitou 6 erigêírciG d snecessári*:

'AÍt. 37 t...1

)0( - Í€ssalvados os casqr êsp€cillcados r I legií@, s obras,
servips, compras e aliena$es serão )ontabdm madianb
pocesso de lkit@ púbfica qrc assegure i paE& & ottdipes
a hdos os concoÍÍenbs, com dámuls que { 3tabêhçaín obÍigaÉes
de pagemênb, manlidas as condlSes efu ivas da pÍoposta, nos

teÍmos da lei, o qual someíto poÍmltl á as eígâncla3 do
quclÍlqâo tôcoha e oconômlca lndÍcFt tsávek à gnranüa do
cumpÍlmonlo &s obdgnçôae.' (gdb nosst )

Oufossim, antecipando uma pos§lvel diligência por pt te da Âdmini3traçÉo, a

ora Reconida por rna<tidâ & bo+fô, iá anexa às F€§snbs contrarrazõa§, L cmm' not6 fiscab,

medl@es e ART nÊrenb à pÍ€§tffão dos serviços exeartdoe Junto a el lp€§a B(cell€nc,ê'



Deete modq nâo exiíe mdivo para rcfuma da r ecisão que declarcu o
trsdiaô do jubaronb &&qnrlenbÉo & hdimaÉo das êm[ urs parnrnpantes «ro
pÍocodlmonto lldHório, dewndo o rcsunado da anárise ser mantir: r na integra, o que se
Íeguer.

7. COICLUSÃO

PÍimoiremenb, espem-so qu6 eeja andlrada a prelir rlnu apresent«h para

nbccnhêqdo rqríroda emprcsa MRL CoNsrRt roRA LrDA poÍsor nbNnp€dtro, em egürita
confumlttda e vinarbfo a plocedim€nb liciffi,io.

Espera*e ainda que não soia conhocída e muib menr s poida c alegaÉes
da BRA ENGENIIARIÂ ElRELl, poÍ ficaÍ darameíb dêíEosfdo nc ruhs que bata*e tão
soípnb dEbusca desegerada enr bnu.rlfua a lbib&, com degago€s r irnddas e inrorklil:as.

Ainda, equiwcdo as atsg# da GEO ENGENT lÂRlA LTDA que nto
logou fib ar ormfir o exigüdo rm ibns 01.04.02 e &.01.(X do BÍ al W2iNXt, darrrú
psnnarcorlnúfrAla, o que se Í€quff.

tb outo lado, @ supoÍads a prelimlnar apíssêÍlt da, eeper*se que as
pÍêenbs oonfanaões seiam mnhecidc por pÍúgro e tempesüro, e que lhe seia dado

PROMMENTO pam manh a decbâo que dedarou o resulHo do iusanr mtc da doqrmanhÉo

do hebilhão d6 empÍê3a paddpilh3 do píocodimênb lHhütrio, d wndo o rcsrlbdo da

anâlse ssÍ maüdo na inbgra, o que se mquer.

NesbsTemc,

Pede e Espea oEFERIMENTO.

Coiânh, 17 de EveíEim <te 202.

Jacqueline

OAB/GO 13.732

Maqus.



CONTRATO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇO PARÂ EX{CUÇ,| O DE OBRA PELO

REGIME DE ADMINISTRAçÃO / PREÇO MÁXIMO (; \RANTIDO

l)elu prcsentc instrumento particLl u'

EXCELLENCE tNDUSTRIA E COMER()3 DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA, i -.ssoa jurÍdica de direito

privaclo, inscrito no CNPJ Ne 25.O71.?.06 /OO01- 14 estabelecido na Rua do l- "io s/ne, Quadra 45 Lote

r1'.1 24-E, Parque Prirnavera, Cidade C,: Aparecida Ce Goiânia, Estado de Go., s, neste ato representado

por seu sócio IAoER PAI)OIN, inscrit,) no CPF ne 908.554.260-04, doravantr denominado

CONTRATANTE,

!l2R ENGDNTIÀR.IA f, LOCAÇÀ() DE BEN§ LTDr\, pessoa jurídica dc direito privado, inscrita no

CINPJ sob .; n". 05.063.835/0001-,):i. nos termos de seu cotttrato social levidamente arquivado na

jLrCECj sob o ri". 52201897345 etr :10/05/2002, cotr scde s tbro rta Rua l'rqueú, quadra 06, lote 01,

rrunrero 21. SetDr. Vila Jardinr Vito i r l, Goiânia - Goiás, neste âto represet tado por seu representânte

iega! José Rezende de Siqueira Fil ro, casado sôb regime de comunhão p Lrcial de bens, entpresiário.

lrcrra<lor da cédu ta de lcierrtidade n' vl-127 .2$3 - SSP4úG, inscrito no cP i sob o n' 40?.461 .866-49.

resid€rlte e domiciliado a Rua Stl,0-J, quadra 16, lote 26, Setor Portal do Sol I Goiânia, Goiás, doravante

,.lcnornineda sitnpleitncttte conro "(l()NTRA'|ÂDÀ":

Iel clttl.e si, justos c acertados o piesente instrLln)olto Irar'tioulü, de acordrl corn as cláusulas tbaixo:

l. COlritl ÍiITL rrÇAO

l.l. llMpRI,ll,;NDíMIIN'I'O I efere-se à cc.rrstlugâo tlc um cialpão elrl :strutura metálictr e i:isr., de

corrcr.eit, airnaclo, nas ciimt.rsÕes determinadas. situado na rua MP i, SN, quadra l6D. lore 0l'

polo Errpresrr.ial. fuionle Horébe, serrador calredo - GO, C[ P: 75.254-872, com área

con:truícla tte 2.018,65 tn:. t:m confol'mi'lade com o proieto de cott truçáo'

1.2. Não fazern paíe cl'o tr'resente contralo à cmis;são dos alvr:'ás e respectivas licenças

rrecessáriai para o uso o( mercial do EMPIIEtrNDIMENTO, h rm como seus maquinál'ios'

rDobiiiliriot, utensílios,: instalaçõ;s af;ns, posto que o objeto d': presente contrato reÍêre-sc

r4renas às otrras civis e projetos executivos, confolae dispi: > ao projelo aprottado ele

urquilt'lurt

2. CONSII)EIL\(:Ô[S

( orrsitk:rattdo que a CON'IRA'['Ài{ fE tetrr iut':r:sse txn çolrtrâtâr a CONI lA'tADA pala' nos tct'lllos

ecoudiçõesoquiaitrstarlos'plesterr:e'r'içosdcgcrencienrdntodaconstrugãoloEIÍI'REENDIMEN'IO

ohedecerrtlo as especificaçiirs cí)ni1ântc n(, oroitto (le construi,:irol

('onsiricrand,t qtrt: e C'ON'tlLrT, r, )A decl:rra que ')i elell)entos dispolr.:ilizacltrs per:r,itiram a ela ....2"
,l/

à'*.
,'{ .

J/'-/ ' rL,t,



calcular o Preço Máximo (iarantido (?MG), estirnado pelo grojeto \rquitetura, pois todas as

disciplinas não dispunham de projero exec§1iyo assim o preço e quânticl .de em sua maioria foram

estimados.

Considerando que as paftes pretendem regulamentar as obrigagões e direil<, recíprocos

Considerando tudo rnais que foi discutido e ajustado entre as pâÍtes resolvr: de comum acordo firmar o

presente Contrato de Prestação De Serviços Para Execugão De Obra Pelo I .egime De Administração /

Pleço Máxirno Garanlido mediante clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I _ DOSCRIÇÃO DO§ SERVIÇOS

SeeLrir rigorosamente

1t

As plantas do projeto legal ap;ovado lela Prefeitsra do Mur icípio onde se localiza o

XMIITEEIYDIM§N}O;

Como não existe memoriâl descritivo de à;abanrentos e irslalaçÔr s âs orientâçõss devem ser

repâssâdâs pelo CONTRATANTE e pelo arquiteto responsável p,: r: projero.

lJ ainda;

1. [laboração do plano de execugão dê sôrviços, incluindo o respecti!

2. Planejamento e coordenagão da execuçào dos serviços, incluido g,:

3. Análise e aprovação dos métodos consfiilivos propostos pelas ,:

objetivo de galantir a qualidade dos serviços;

4 . Acompanl, amentos de todas as fases de execução das Obras e Ser ,

e/ou substituição de qualq{er ôu1rô serviço ou material que es§a t

como a supewisão do desempenho ds todos os executoles de

nrareri&is. nráquinas e equipamentos;

5. Implantar as medidas de segurança que deven ser tomadas por tcr

partiaipal das Obras e Serviços, stpervisionando o c[mprimento

de seguranga do trabalho de acordo cou aNR-I8, e demais Nomt

6. Gerenciamento de.não-de-obía;

7. Fornecimento e/ou contratação de máquin

especialmente quanto ao va:oÍ de al§guôl

8. Geronciar e acomranhaÍ o planojâmento

mantendo no cânteiro, inoluindo no cu

materiais e equipamentôsl

as e equipâmentos p]óPr

, que deverá ser comPati

da obra nos seus aspecl

sto da obra, instalâ9õe

o canteiro;

enciamento de prazos;

npresas executorâs, com c

iços, exigindo a paralisagã<

:ra das especificaçõss, ber

;erviços e fomecedores dr

os que elguma lorma vier r,

igoroso de todas as nôrma i

s Regulamenladoras;

i )s, ou locação com teÍceÍos,

, gl com o valor de mercado:

r s administrativos e técnico;

ecessárias para psssoa,

il I

,

A CO§TRATADA encarregada pelo gerenciamento da execução las obras e serviços do

EMPREENDIM ENTO deverá:



9. Gerenciar execução da obra de acordo com os projetos aprovados ,ela Prefeitura Municipal e

demais projetos complementares e segundo as especificagões, e lemais elementos técnicos

relativos à construgão, que integram este instrumento € ao final rel: :ionado como anexos;

10. Organizar e mânter o canteiro de obra objetivando o melhor fur:ionamento dos servigos e

atendimento a legislação e as normas pertinentes;

I I . Responder pela administragão, orientâção e direção técnica da obra

12. Fazer, em nome da CONTRATANTE as ordens de compt r de todos os materiais,

equipamentos e contratos de fomecimento de mão-de-obra e serviços necessários à

administração local e execução da obra;

13. Comunicar ao CONTRATANTE a necessidade de contratar st wiços especializados com

terceiros aguardando a devida autorização para sua execução.

14. As compras necessárias de itens de valor superior a R$ 1.000,0t lum mil reais) deverão ser

apresentadas acompanhadas das devidas cotações, identificação do fomeçodores e detalhes dc,

produto a ser adquirido,

15. Manter no canteiro o diátio de obra onde serão lançados todos os t tos e eventos relevantes.

16. Cobrangajunto aos responsáveis e apresentagão de toda docum€nlr gão inerente a legislação dr

trabalho, bem como apresentação das guias de recolhimento ir erert€ âo recolhimento de

impostos tâxas com relação aos trabalhadores.

CLÁUSULA II - oBIITGAÇÔf,S ESPDCiFICÀS

l. Para o gerenciamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obl; a a melhor técnioa possível,

zeiando para que sejam observados os métodos e padrões recomendatl rs pela ABNT - Associação

Brasileira de Normas Técnicas, bem como as determinações das autori lades publicas competentes,

e ainda das Associações de Classe.

2. A CONTRATADA é solidariamente responsâvel, perante a CON'IRATAI\TE, por todos oi

terceiros que venham a ser çontratados para o gersnciamento das OL as e Serviços, respondendrr

individual e solidariamente, por toda e qualquô: consequência e/ott contingencia decorrente o:

s[perveniente, r'elacionados com as Obras e Serviços.

i. A CONTRATADA deverá propor a contratação do fornecimento le todo material, máquina.,

equipamentos, serviços e mão-de-obra necessátia ao fiel cumpriment<, lo objetivo do contrato, corn

a devida orclem e antecedência, segundo os princÍpios da capacitaçi I e adequação, em todos c s

níveis de trabalho.

4. Conferir, visar e remeter pa.â as competentes providencia de pagamel to com antêcedência mínira

de l0 (dez) dias uteis de suas datâs de vencimento, todos os docutl entos (notas fiscais/ fatura;/

reciboy contmtos) emitidos em nome da GONTRATANTE, refe entes a aquisição materiais,

prestação de serviços e aquisição ou locagão de miíquinas e equipant :ntos, e relativas a tudo mais

que se faga necessário ao desenvolvimento de qualquer fase dc §MPREENDIMENTO' e

fornecedores e os subcontratados qu., rto â§ datas previstas paTl-,

bll
w

Instruindo c alertando os

t\
/



vencimento destas obrigações.

5. Acompanhar o fomecimento de todo material necessário à execução dar Obras e Serviços, para que

atendam as especificações constantes dos projetos e memoriais, prov denciando para que sejam

Íiscalizadas as cargâs e descargas, atêstândo-se a qualidade, quântidac , e condições respondendo

para o adequado armazenamento.

6. Promover â programação, planejamento e organização das Obras e Ser viços, abrangendo todos os

materiais, mão-de-obra e serviços executados por terceiros sob sua adm i ristração, visando assêguÍar

o cumprimento do prazo estipulado para a sua conclusão, analisandr os métodos e técnicas de

construção empregados nas Obras e Serviços, propondo sempre a ad, ção daqueles que entender

melhor.

7. Garantir o fornecimento, operação e manutenção de todas as máquinas, r quipamentos e ferramentas.

em numero necessário à execução das Obras e Serviços, bem como o seu transporte ao local dos

mesmos.

8. Assegurar, durante a execugão das Obras e Serviços, o estrito cr mprimento das obrigaçõer

trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de seguranga, medicina e higier do trabalho, rtspeitando r.

legislação em relação a todas as pessoas vinculadas às Obras e Serviq; rs, em especial com relaçãr,

aos empregados de empresas Contratadas na execução das Obras e Ser riços.

9. Providenciar paÍa que seja mantido, no local das Obras e Serviços, Liv o Diário de Ocorrênoias, no

qual serão registrados as atividades em desenvolvimento, den re as quais, contingent€,

equipamentos e condições meteorológicas.

10. Manter permanentemente, no local de gerenciamento das Obras e Serr ,ços, um arquivo atualizadc,

com as plantas, desenhos e demais dr:cumentos lelacionados às mesm .s, devendo os mesmos e§ter

sempre disponíveis.

ll. Todas as despesas e enaargos decorrentes a aquisição de material ou quipamento, gontratagão d:

ferramental, maquinário e utensílios, mão-de-obra, bem como det rais empresas, deverão ser

faturadas diretamente à CONTRATANTE.

| 2. Todos os equipamentos, utensílios e respectivas licenças e alvaÉs nece isários para o funcionâmenl l
do EMPREENDIMENTO não fazem paÍe do escopo do presente ci: ltrato.

13. Providenciar para que perÍnaneça, no local das Obras e Serviços, toda documentação legal exigiCa

pelos órgãos rnunicipais, estaduais e federais e de Associação de Clas e.

14. Ap:§sentar esclarecimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitx los.

15. Não colocar placa ou qualquer outra comunicagáo visual no local das ( lbra§ e SeÍviços sem â prévia

e expressa autorização da CONTRÂTANTE.

16. Em relação ao canteiro a CONTRAIADA se responsabiliza pelo ;erenciamento da obra, bern

con10:

a) Pela lnanutenção e linrpeza de toda a obra e canteiro aí incluidos as instalações i:la

CONTRATANTE, procedendo à rerloção de en

apropriados, e legalmente autorizados, apenâs no ento

ixo e detritos parâ locâis

rbm a ser realizaaa, a6wy\

L ÜIú)

tulho

lo



manter equipe e equipamelltos llecessiil ios â tal fim.

b) As instalagôes provisódas da obra, cuja responsabilidade de ol

da CONTRATAIA, deverão estal' de acordo corr a legis

exemplificativamente,

c) Obriga-se a proceder a total desmobilização do canteiro de insla.

dos tapumes, a :emoção de equipameltos, materiâis e sol

CONTRÂ?ÂNTE, tolâl:r:ôlrte limpa e desimpedida de pessoar

17. A CONTRATÁDÀ deverá registÍârjunto ao CREA o registro de respt:

18. A CONTRANTANI§ deverá reembolsar a CONTRA?ÀDÀ no casr

e/ou mão-de-obra pefiencantes a empr.sa coligada, neste câso será lsita

para pagâmento da mão de obra or gastos realizados pela CONTRÂTA

seÍá considerado encargo de 700lo para engenheiro e estagiario e 100% pr:

essa rnedição deverá ser realizada ate o 25o dia do mês e pâga âté o dli

modelo da medição encontrasse e anexo;

19. Prestâr côrrtâs a cada l5 dias do dese:rvolvimento dos trabalhos contrâti

de relatórios e cronograma de dssenvolvimento da obra.

CLÁLISULÀ IIT - VALOR D,.\S OBITAS tr CoNDIÇÕn§ l)E PAGAIII LNIO

As obras civis deverão ssr tôtâlmente executadas por Rl§ 1.806.728,32

§eis Mil, Setecentos e VinÍs ô Oito Reais e Trinta e Dcis Centavor

M/iX:M0 GARANTIDo - PMG, terdr: con:o data base o mês de marr;

nesse valor a tara de adminisraçâo.

i. Observado o Cronograma de Desembolso, a CONTRATA.

antecipademente os valores necessários para a realização das o

a ser aberta e rnovimentada pela CONTRATADA;

ii, Sobre os valores do custo direto e despesas ildiretas a COn-'

remuneração (taxa de administração) de 7.000Á (sête por cento )

os materiais de concreto, estrutura metálicâ ô êço, parâ os t.

remuneragão (taxr de administração) será de 10,00% (dez por r

iii. A remuneração acima prevista será paga até o 10" (décimo) d,.

custos loíais, reâis e efetivos do gerenciamento realizado ,:

recebimento, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatur:l

de sua tgmuneraç§o com, no mírimo, 7 (sete) dias ú1eis de anr

do vencirnento, estando incluso na referida remuneração o valr

ocasião de emissão das respectivas nolâs fiscnis; e,

iv. Evontsais alteÍações de projetos e especiticações, bem oomo in.

dos nesmos, serâo tratadôs via aditivos co,:lratsnis, com consi

tenção é única e exclusiva

.ção vigente, obedecendo,

lções provisórias, renoção

ras, enÍegando a área à

e coisas.

isabilidade tácnica (ART).

de utilização de materiais

rma medição de reembolso

!4, no caso da mão de obra

'a os demais colaboradores,

05 do mês srbsequenle, o

ios, med iante apresentação

Um Milhão, Oitocentos e

), que consiilui o PREÇO

: de 2021. Estando incluído

ilTtr deverá disponibilizar

)ras em uma conta corrente

'RÂTADA íará .lus a uma

mais impostos da nôtâ parâ

staltes dos demais itens a

3nto).

útil de cada mês, sob:e os

: mês anterior. Para cada

correspondente às parcelas

cedênr:ia em rslaçãô à dâta

r dos impostos devidos por

,ossibilidade de seguimentc

luente âlterações de preços r-

t
W (

e prâzos e aptovados direlamente pelo presidenle TANTE.



2. Ressalvado contingências decorrentes de caso fortuito, força maior e de variações anormais de

mercado e insumos, incluem-se no PMC tudo o que for necessári, para o gerenciamento e

acompanhamento da execução das Obras e Serviços, dentre os qu ris, exemplificativamente:

materiais; mão de obra, dire:a e indireta, col'n seus Íespectivos encarg(' sociais; equipe téonica da

CONTRÂTADA, serviços; máquinas; equipamentos; métodos constrt tivos; ca$oiro das obras e

serviços equipado e mobiliado; seguros; consultorias; e despesas (plota ;em, material de escritório,

etc.), que constern nos anexos deste instrumento.

3. Caberâ ainda, à CONTRATADA a emissão do Termo de Recebiment( dos contratos dos terceiros

contratados, inclusive, quando for o caso, os Distratos Formais.

4. Para o PMG, foram considerados os documenlos onl anexo a esI , instrumento, caso exista

divergôncia entre os documentos prevalece à tabela de especificagões.

5. A CONTRATADA deverâ previamente às contralações, constatar a si uação dos terceiros perante

os órgãos tributários federal (CNPJ), estadual (inscrição), e municip,r (inscrição), no sentido de

evitar que mercadorias e produtos sejam acompanhados de notas fisca s suspeitas ou inidôneas. A

responsabilidade por ocorrências com notâs fiscais suspeitas ou ir idôneas será exclusiva da

CONTRATADA, inclusive quanto a aspectos de natureza criminal.

6. Com respeito ao Custo Efetivo, fica estabelecido que:

i. Sem modificação da taxa de gerenciamento ent favor ta CONTRATADA' que

permanecerá válida sobre 100,00% do PMG, na hipótese de ser verificada uma efetiva

economia em relação ao PMC será esta economia €vertida patcifllmente.

CONTRATADA eonforme descrito abaixo;

ii. Na hipótese de ser verificada uma efetiva economia em relagã<, to PMG será esta economia,

será revertida na proporção de 60% (sessenta por cento) CONTRATADA e 40oz 
'

(quarenta por cento) à CONTRATANTE.

7. A CONTRATANTE reserva-se no direito de sustar os pagamento da taxa de administração,

quaisquer que sejam seus impodes, sempre que:

i. Não forem tomadas providências , julgadas satisfatórios peta CONTRÁTANTE, para ar

causas de inadimplência comprovada na execugão d6 r: ljeto contratado, prévia :

expressamente comunicadas à CONTRATADA pela CON' 'RATANTE.

ii. A qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA ll Ío esfiver d€ acordo com a;

especiÍicagões técnicas previstâs em qualquôÍ dos dosumenl rs mencionados na cláusulil

VIll deste contrato.

iii. Houver qualquer débito da CONTRÀTAIA para com a C( NTRA'IANTE , seja a qu:

titulo for.

iv. Houver atraso na enarega da obra por culpa exclusiva da co. iTRÀTÀDA, sem prejuízt's

das penalizadas aplioáveis em tal situação.

Houver ocorrência de restrições junto aos '*u.iI s de rÍoteção,



possibilidâde de não conclusão do prÊsente co:tlrato

CLAUSULÀ IV - RTSPONSÀBILIDAT'ES

I . A CONTRATADA deverá proceder ao rôgisho da Anotação da i.esp,:

como eonstrutora responsável pelo gerenciamento da exocução das ot,

do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronornia.

2, Sem prejuízo do qualto disposto nos itens anleriores, a CONTRIT

terceiros deverá fazer constar cláusula exigindo qre todas as empresas

realizaçáo das Obras e Serviços, respondam, ilimitoriamente. pt:

assumidas, especiahnente dÊ natureza trabalhista, previdenciária, tribur:

3. A CONTRATÀDA se declara solidariamente responsável conr todcr

contratados para a realiz::gão dâs obr.s € Servigos (ainda que

CONTRATANTE), assumindo, psrante a CONTRATAN?I, a resl

reconatisição de ludo qta:.:1o tenha sido executado §l:1 desacor,

especiÍicações tésricas ou ainda em desacordo com a troa aácnica.

CO}1?§ATANTE.

4. Ao CONTRATADO será atribuída as responsabilidades pelcr

CON1RATANT§ mesmo após a ontrsga e final:zação do ompreendir

prejuízos ocasionados tiverom relação çom objeto cleste contrato.

5. Fica o CONTRATADO ciôrÍe que as contrataÇÕes de colaborado

contatral, é de sua inteira responsabilidade, devendo apÍesentar ao

doculentos inorentes a co§trâlâção, bem como as guias de recolhimenl'

base na legislagão trabalhista,

6. O CONTRATADO decla:a qre em caso de ocorrências de qualquer tig

ele penal, civel, trabalhista ou tributário, contra o CONTRATANTE n,i

processo em âtendimentô dos aÍtigos 125 a 129 do Côdigo de Processr

rsabilidade Tócnica (ART)

as, conforme determinaçãr

rADA nos contratos com

, profissionais utilizados na

as obrigações conÍatuais

.ria e de natureza cível.

os terceiros que forem os

:ontratados em nome da

cnsabilidade pelo reparo e

o com os Projetos e/ou

sem nenhum ôlus para a

prejuízos causados ao

.erto, quando &s cau§&s ou

'es para atender o objeto

CONTRATADO lodos os

dos inpostos geradcs corn

o de prscêsso judicial, seja

) será châmâdo a intr$ar o

livil.

CLAUSULA V - PITAZOS

O ggrenciamento e execução das obras civis deverão ser iniciadas em I I iemarçode2021eêstârtm

concluidas até 15 de julho de 2021, ressalvada uma tolerância, em fa', rl da CONTRATÂDA, de

a1é 30 (rrinta) dias, se necessâ,rio.

a. Para eleitos deste contrato, será considerada te:minada o EMII REENDIII§NTO quando

o mesmo conliver as condições essenciais de habitabilidade, (l ) ponto de vislâ técnico da

construção propriamelte dita.

b. O inicio das obras dependerá da entrega, em telnpo hábil, dos rrojetos. tindação, local da

eonstnrção livre, bem como de disponibilidade financeira. Fi<, ndo acertado que qualquer

k;

atraso e/ou demora no cumprimen to dessas e de o obril; ções dsscritas no

i P



instrumeuto implicará na alteração e postergação dos prazos esl rbelecidos.

2. Os prazos de garantia observarão a legislação pertinente.

Considerações sobre os Prazos:

a. A CONTRATAI)A assume integral responsabilidade pel r cumprimento do prazo

estabelecido para a sua conclusão, respondendo pelos p§ur: os e danos decorrentes de

atrasos. Porénr, se o atraso na conclusão das Obras e Serviçt s ocoÍTer por motivo força

maior ou caso fortuito, incluindo, mâs não se limitaado, mudar çaladequações, a pedido or.

por necessidade, dos projetos; atrasos nas análises e expedi, ões das liçenças, termos €

autorizÂções pelos agentes públicos competertest o prazo de c(: lclusão seú prorrogado pol

igual per iodo ao do evento causador do atraso, ajustando se, tl :ste caso' enÍe as partes, or

Custos das Obras e Serviços pâra refletir as consequências do traso.

b. O cumprimento, pela CONTRATADA, do gerenciamento ( o Prazo para execução da';

obras e serviços, dependerá do pagamento das quantias I evidas aos fomecedores :

prestadores de serviços, razão pela qual o atraso na disponiL lização desses rccuÍsos pcr

parte da CONTRATANTX', poderá ensejar o retardamento dt s serviços.

CLÁUSULA VI - INADIMPLEMENTO

I . O inadimplemento de parte da CONTRATADA, pelo descumpriment I de qualquer das obrigaçõt s

ou responsabilidades constantes deste lnstrumento, resultaÍiÍ na sua exclusão pe a

CONTRATÀNTE, sem prejuizo das responsabilidades por danos, pe das e lucros cessantes.

2. Na ocorrência da hipótese de exclusão aqui previstô, será feita por empresa indicada pe a

CONTRATANTE, uma medição final dos serviços até então execul rdos e aprovados, com lauc.o

técnico e fotográfico, para fim de apurâção de direitos e obrigações r a CONTRÀTADÁ, frente à

CONTRATANTE e terceiros.

3. Deixando de ser responsável pelo gerenciamento e contlstação da er, cução das obras e sewiços a

çSNTRATADA obriga-se a fetirar do imóvel, no prazo máximo e i: ,prorrogável de l0 (dez) dirs,

contados da data em que receber aviso por escrito nesse sentido, so rpena de' não o fazendo, ser

considerada esbulhadora e submeter-se às medidas judiciais aplicáve ; à espécie, inclusive pedinilo

liminar de reintegração de Posse.

CLÁUSULA VII - GAII,ANTIA

Garantia Técnic:r

l. Tendo em vistâ o padrão de qualidade por ela gerida, inclusive en: relação aos seus contratadss,

obriga-se a CONTRATADA a garantir e reparâr todo e r de : 'ito que venha a ser constatt

r{t 
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em qualquer pafie do §M?REENDIMENTO. Os cuslos relacionados i manutenção serão arcados

pela CONTRÂTÀDA ou as subcontratadas, aqueles relacionados r assistência técnica serÉo

arcados pela CONT&A,TANT§ o pagos na nedida em que os repa.os :rem finalizados.

2. A garantia quanto à segurança e solidez da obra será pelo prazo de 05 (r :rco) anos, contados da datâ

en: que lor erltregue o EMÊIIEf,NDiM§NTO.

3. Não se incluem na garantia as impertbigões derivadas do mau uso, má c, nservação, ou substituição,

pelos adquirentes das unidades, dos acabamentos e equipamentos cr iginâlmeÍtô instâlâdrs nâs

diversns partes do EMPR§,§NDIMANTO.

cl-Áustil,A vlr - ntrTt(olNTENÇÃo

,1, Com relação aos itens descritos na planilha orçamentaria, c.t;o seja de inte:esse da

CONTRÀTANTE a mesma poderá a seu critério fomecer qualquer iter r de material e mão de obra

que julgar necessrírio, ato pode ocorre: con1o, por exemplo, com o forr )cimento de aço e concretc

em que a CONTRÀTANTE por 1ôr lrma grande construção :ras ime<i lçôes conseguirá um plêgc

melhor que o descrito. Assim câsojulgue necessário e para o bom cunr rrimento financeiro e fisicc

da obra a CONIRÂTÁNTE pode interferir no fornecimento.

5. Todas as notas fiscais emitidâs serão pâgas e enviadas pera a CONT) lÂTANfE assim a mesma

terá total conhesimenlo dos gastos realizados na obra.

CLÁUSULA VIII - ANtrXOS

l[tegram o presente Instnnnento, para todos os fins e efeitos de dlr :itr:, os ]OCUMENTOSi

COMPLEMtrNTARES a seguir, devidarrente rubricados pelas parles:

ANEXO A - Planilha Orçamen1ária;

E, por eslâ:ôm assim justos e tôntraíados, assinam o prssênte instrumeÍlt(: em 02 (duas) vias de igpa

teor e parâ um só efeito.

Goiân -CO, 15 de março de 2021

EXCELLTNCTJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOCI ]OS LTDA

CONTRATANTE

['6l_ v(
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H2R ENGENHARIA E LocAÇÃo og srNs ENGENHARTA LI.DA

C-ONTRATADA

l'esternunhas:

2..

Norne:

C I'I-:

I1/I( ENGENHÀRIÂLTDA
Hiwr J. Rezende Síqueira
f!Éharo Crvil - a.TÉ I248íD{O aq.l,n qq'

Nome:

CPF:

Ç l,.l'c - l-/t. (51 --^*-,
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PLANILHA ORçAMENTARIA

oBRÂr D(EOJçIo OE CúI-PõES - FATURÁ}1Ei'ÍTO DIRETO - CaUQ

tOCÂ!: SEtlqmR C}I'IEDO-m.

EMPÂESA: ÀGRIPOII

DA]A DA PROPOSTÂ; 15/03/2021

ORçAl'lEt$O: 027/2'()21

1.1.1 Tax.s CREA 1,00 t.130,00R$

t.t.2
1.2.1

t.2.3

t.2.4

nst. Pllvlúías hidrosanfiárias / eletrka

Pâô @ntê!ío - Almoxadfado

Bànhelro e wstiáÍio p/ funclonádos

Refeitóíio

vb

vb

vb

vb 1,00

1,C0

1,00

1,00

R'

R$

1).170,@

2.260,00

R$

R$

R§

1.130,00

4.520,00

5.650,00

r.3.2

Ensalos e tê9tes de laboÍãtorio pàra concreto

de topogÍãfia vb

1,00

1,00

RS !.300,00

4.520,00

vb

;b
1,00

1,00

1,00

1.4.3

t.4.4

1.4.1

t.ci
Café dà rnànhã / Almoço / Vals vsnsporte

Feramnetas / Equrpamenlos Leves

EPI / EPC

& Obía 1,00

R$

R$

R9

R$ .8.590,00

1.356,00

':4.171,20

6.667,00

2.7.t

3.r09.s1

-_ 1{19.s

_ 82,74

82,74

60,36

3.909,60

434,40

60,36

2.7.7,t

2.1.1,1.1

lL.l.2.?
2J:!1?

\)r!"4
2.1.1.2.5

2 t.3.!

2.1.4.1

2. !.5.1

2.r.5.2

2.\,1.2.1

2,r,L2

ilJ
t,1.4

Escavado manuàl - escavàção de bloco

ntor trânsportê ê montagem dê e§tru(urês metállcês com de

TP 25 $0,50 galvàlume nàtura, PlntuÊ corn ünta PU drplâ fuôÉo

Ma,aôéo de alvenaíà em bloao de concÍeto

Àvenadô eín Ho€o dê concreto - (14xl9x39cm)

aLoco

Lajê pré-moldàda de con€Íeto

Lànçamento de concreto

Aço CA-50

BLOCOS

lE --s!_ .,.
FoÍmâ dê ébua

co""*o far zs ,"p"

Es.avã@ dae$a@ d=0,30

elg9!9l(i ?:Ilu
Liílgfiento de concíeto

í1i2

m2

nr3

k9

ml

m2

m3

20,91

2.268,00

E
I
I

60,36

:69.106,03

R$

R$

R'

R$

R$

RS

R9

(s

RJ

2.977,t7

R5

R$

13.410,00

18.059,37

4.092,41

14.960,40

2.t12,60

[.441,20

2.895,90

29.791,02

22.936,80

984,99

1.969,98

984,99

20,91

I
984,2

?0,91

sBa,óe

m2

I
m2

ni2

m2

m2

n2

nr2

Chapism

Revestimento cerâmico

Rejuntamento lmm

2 t.6.t

2.r.6.2

2.1.6.4

2,r.6.5

2.1.6.3

2,t.6.3

UNITÂRIO vÂt-oR T

R$

R 1 r30,00

10.170.00

2.260,00

1.130,00

s.650,00

4.520/00

r 1.300,00

l.-;

Ri
FI

R;

Ri

li)
Ri

RI

FI

R1

ll

4.520,00

34.t71,20

6.667,00

1,356/00

48.590,00

20,00

380,00

35,00

11,50

67,80

11,50

t.

68,58

380,00

35,00

v2,3A

250,93

79,54

t2,64

R9

R$

3,42 l1$

4.150,09

78.3a6,10

6.131,33

t'
I,

184
3,42

18,40

32,40

18,40

RJ

Rs

R$

R'

r8.r23,82

18.1ã,82

71,51

§4,74

31.913,68

3.362,763,41 Í($

2.1.7.l Agua Pluüal ' apênas saidô (h Galpão ,00 15.000,00 R$ 15.000,00

I SEÍiVIÇOSI'REIIMINAR§S

rIEM

!,2 lcailr[rRo DíoBR-À

vrços PÍlELIi,!rNÂnas

1.rt IDT§PESAS GERAIS

oEscRrçÃo

ExEcuçÃo Dos catPõEs

ut{. QUA r.

I

1.!

ffi .aa

19 
'.6919,69

R§ 9 ;,806,47

R3 2.977,\7

lRs 5( 9.10t03

R§

R' 8,7 L7,65

2.t.4 lEsrRuruRA MErÂLrca E CoBERTURÁ. 2268 mz

2.1.5 !ÂLVENARIÂs DE FECTIÂMENTOS

2.1.6 lREvEsuHENro

2,t.7

Í:

I

I

A
(,1,

vb

/t
(/,,/

t
Wfi.

lRr 1r.820,0c

RI 10,.893,23

vb

2.1.3 lEstRlrruRÁ Da coNcRETo

m2

Ú
R3

Y

r"9,000,00



vb

0r2

RS r,000,00

984,99

2.1.7.2 *la e Esgoto

2.1.8.1

2.1.8.2

Pintura Epoxi

Ernassamênto teto m2

m2I
20,91

20,91

R§

R§

Rí

3 t.721,60

409,95

3r8,98

unid

4,00

{,00

2,00

R$

RJ

R9

R§

160,00

64,00

.520,00

240,00

2.r.8.1

líictórios

ntü.à PYô b.anco nevê eín teto

2.1.9.1

2.r.10.1

2.1.11.3 nela Ell.dex 1,60 x 0,50 m Easorlônte 1 fothô

Bôncadà em granlto

em granrto

em granlto

em Grênrtô

2.r.9.1

2.r9.2

2.1.9.4

2. r.9.5

2.1.10.2

2,1.10.4

2.1.10.3

2.1.11.1

2.r.1r,2

m€tallco 200x6,00

metalico 6,00x6/00

Cuba de €mbutlr sobÍepor retangular

Bàdà sanaLáriâ

Para LavâtoÍio

de registro

rn2 4,O7

2,00I R$ 580,00

r,60

3,1{

R$

R$

RJ

R§

:.793,63

r.816,85

c?r,89

986,40

10,93

2,00

1,00

2,AO

2.1.11.4 lPortô de alumi o0,POx2,10m 2,00

RÍ

R$

R$

R9

RS

1t 400,00

: 000,00

4 800,00

r 900,00

820.00

2.01&65

4,00I
m3

ntz

201,86

2.01B,65

n2 r.999,61

m2

r12

r9,04

19,04

2.1.11.5 deôluminro 0,ó0 x 1,90 m

2.1.12.1

2.1.12.7

2.t.t2.2

2.\.12.3

2.t.t2.4

2.1.12.5

2.r r2.6

Plso am concrelo aÍmado telà dupla e=159n
Pl§o poliuretàno Autonivelônte

cerámlco

de lmm

Nlvelamento e compactôdo de piso

RegulaíazaÉo de piso coÍn BGS - e=10qn

m2 19,04

R:

R9

R!

R$

R'

R$

R$

R5

R$

R5

RS

R5

R§

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

4.00o,00

32,2t

19,61

15,26

290,00

290,00

380,00

32,00

60,00

440,74

440,70

294,93

31i,14

:r.200,00

750,00

4.800,00

950,00

410,00

7,35

79,10

95,26

24,78

125,94

to6,74

R$

R$

R9

R$

R$

R$

RS

14 826,98

! 506,06

19 228,98

395,66

254 2A,7a
2t3 43A,37

TAXA ADMI!{ISTRAçÃO . CONCRETO / METÂLICA / AçO 7,üOo/o R$ 84.11 1,99

TÀXA ADMINISTRAçAO DOS DEMAIS ITÉNS 10,00o/o R$ 45,0i 3,02

IMPOSTO SOBRE A NOTA H2R R$ 25.213,23

VÀLOR TOTAL DA PNOPOSÍA PARA ADMINISTRÂ9IO

VALOR TOTAL DA OBRÂ

r543!r,24

r.s06.2f,,32

RS

R$

R$ 1.201,s99,91

R$ 4s0.730,16

16,33o/o

H2R Êt{GÉt{}rARrÀ f IOCÂçÂO DE BENS LTDA.

Hrgor losé Re:ende de Srqueira
cRfÁ 12486/D- GO

&'Pn- /,00I

I

rIEM DEscRrçÃo utl, QuÂNT.

2,1,9

2,1,10

2,1,t7

2.L.12 I 
pavri.r s NraçÃo

2,1,8 PINIURÂ R'

lR§

R9

RÍ

a 16At79

,00

R§ 501. r65,82

240,97

utrrrÁnro

R$


