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Lages (SC), 19 de outubro de 2022. 

Oficio 1019/2022 

 

À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

SETOR LICITAÇÕES 

A/C SR. FABIANO MARCELINO 

 

Assunto: Encaminhamento de informações sobre requisição de licitação n°27/2022 – 

Contratação de empresa de engenharia para construção e reforma espaço físico da CEIM Sepé 

Tiaraju com fornecimento de material. 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Lages vem a Vossa Senhoria apresentar, a 

documentação para abertura do certame para contratação de empresa com fornecimento de 

material para construção e reforma do espaço físico do Centro Educacional Infantil Municipal 

(CEIM) – Sepé Tiaraju, localizado na Rua. Dejaime Joaquim Alves, 144 - bairro Passo Fundo, 

Lages Santa Catarina. As exigências solicitadas à empresa a ser contratada para a execução do 

referido serviço, são os seguintes: 

 

1.OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para construção e reforma do espaço físico da 

rede de ensino. 

 

2. REGIME DE EXECUÇÃO 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as diretrizes do Acórdão 

n°1.977/2013 do TCU. 

 

3. PROJETOS EXECUTIVOS 

Na presente licitação NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal 

atribuição expressamente repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha 

orçamentária elaborada. 
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Nessa hipótese, ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da 

licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos 

projetos executivos pela contratada. 

O projeto Básico cumpre os requisitos do art. 6, inciso IX da Lei n° 8.666/93, bem como 

foi elaborado por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com 

emissão da ART/RRT ou TRT juntada no documento n° 8300795-0. 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Comprovar, mediante certidão, o registro e a regularidade da empresa e do(s) 

responsável(is) técnico(s) expedida pelo CREA e/ou CAU, com jurisdição no estado em que 

esteja sediada, em vigor na data estabelecida para a entrega dos envelopes pertinentes ao 

certame. 

Visita do responsável técnico da interessada em participar do processo licitatório 

mediante contato com a Engenheira Civil Gabriele Sganzerla Ferreira – tel: (53)98101-1718 - 

da Secretaria Municipal da Educação. 

OBS.: Caso o licitante não se predisponha a realizar a visita técnica, deverá apresentar, 

em substituição ao Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo representante legal da 

empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com o município. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-operacional serão 

exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir 

elencadas: 

 SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes 

aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

 Para os serviços de alvenaria: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% 

dos quantitativos licitados, equivalente à 54,41m²; 
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 Para os serviços de concreto armado: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual 

de 50% dos quantitativos licitados, equivalente à 5,38m³; 

 Para os serviços de cobertura – trama de madeira para telhado e telhamento com telha 

ondulada de fibrocimento: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos 

quantitativos licitados, equivalente à 54m² para ambos os itens; 

Na presente licitação, será ACEITO o somatório de atestados de capacidade técnico-

operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Comprovar possuir em seu quadro permanente de pessoal, na data da entrega dos 

envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de Responsabilidade Técnica operacional atestando a 

execução de obra ou serviço de característica semelhante ao objeto licitado e de acordo com a 

qualificação técnica operacional solicitada anteriormente, acompanhada da respectiva CAT – 

Certidão de Acervo Técnico, registrada no CREA e/ou CAU; 

OBS: Na inviabilidade, apresentar declaração formal se comprometendo, se vencedora, 

em contratar o responsável técnico com a aptidão comprovada, antecedendo a assinatura do 

contrato decorrente; 

 

7. DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social; 

Comprovante da Situação econômico-financeira através dos índices contábeis abaixo: 

    AC+ARLP 

LIQUIDEZ GERAL: _________ = índice mínimo: 1,00 

   PC + PELP 

       AT 

SOLVÊNCIA GERAL:  _________ = índice mínimo: 1,00 

       PC + PELP 

     AC 
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LIQUIDEZ CORRENTE: _________ = índice mínimo: 1,00 

    PC  

 

Onde: 

- AC = Ativo Corrente; 

- ARLP = Ativo Realizável à Longo Prazo; 

- AT = Ativo Total; 

- PC = Passivo Circulante; 

-PELP = Passivo Exigível à Longo Prazo. 

Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, 

bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com 

vencimento neste mesmo período.  

Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos 

disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de 

curto prazo. 

Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos 

(totais), para pagamento do total de suas dívidas. 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

MÍNIMO, no percentual de 10% sobre o valor total estimado da contratação. 

 

8. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será DISPENSADA a apresentação de garantia de execução 

contratual, com base na seguinte justificativa: 

Considerando-se o porte da obra, não há necessidade de garantia de execução contratual 

por não apresentar alta complexidade técnica.  

 

9. CONSÓRCIO 

Está vedado a aplicação de consórcio, pois a obra a ser licitada não apresentará grande 

complexidade executiva que justifique a participação de empresas nesse tipo de agrupamento. 
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10. SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação será permitida para os serviços de: 

 Esquadrias (item 7.0 da planilha orçamentária) 100% dos serviços; 

 Sistema de cobertura (Item 8.0 da planilha orçamentária) – 100% dos serviços. 

 

11. OUTRAS EXIGÊNCIAS 

Ressarcir ou indenizar os prejuízos causados à PML, propriedades ou a terceiros, em 

decorrência da execução dos serviços, as suas expensas, sem quaisquer ônus à prefeitura; 

Manter sempre disponibilizado e atualizado o diário de obra, onde deverão estar 

anotadas todas as atividades do dia, bem como alterações atualizadas pela fiscalização – os 

diários poderão ser encaminhados por e-mail a cada semana – obras@educacaolages.sc.gob.br; 

Apresentar, nas solicitações de medições, a planilha com os serviços e quantidades a 

serem medidas e relatório fotográfico da execução dos mesmos; 

Informar e/ou solicitar as ocorrências e/ou pedidos à fiscalização através de ofícios; 

Garantir a segurança da obra até o momento de sua entrega à Secretaria Municipal da 

Educação; 

Apresentação, pela empresa vencedora, do alvará de execução da obra e cadastro CNO 

junto à RFB. 

 

12. ORÇAMENTO 

12.1 ADOÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DO SINAPI 

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI, 

FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6° do Decreto n° 7.983, 

de 2013: 

Tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração 

pública federal: DEINFRA SC – Departamento Estadual de Infraestrutura; 

Pesquisa de mercado. 

Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados: 

Compatibilidade com o mercado local. 

 

mailto:contato@educacaolages.sc.gov.br
http://www.educacaolages.sc.gov.br/


        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 
                                              Estado de Santa Catarina  

                           Secretaria Municipal da Educação 

 
 

Página 6 de 8 

 
Secretaria da Educação: Av. Papa João XXIII, nº 1115 – B. Petrópolis – CEP 88.505-200 – Lages – SC. 

☎ (049)  3019-7600 – e-mail: contato@educacaolages.sc.gov.br – home page: www.educacaolages.sc.gov.br 

 

12.2 ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação foram adotadas composições 

“próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 6° do Decreto n° 7.983, de 

2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para conhecimento dos licitantes. 

 

12.3 ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência DESONERADOS, por se 

tratar da opção mais vantajosa para a Administração conforme juntada aos autos. 

 

12.4 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCCENTUAL DE BDI 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI observa as diretrizes do Acórdão n° 

2.622/2013 – Plenário do TCU. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI: 

Administração central: 1° quartil; 

Seguro e garantia: 1° quartil; 

Risco: médio de 1,00%; 

Despesa financeira: médio de 0,80%; 

Lucro: médio de 7,00%. 

 

12.5 BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais 

e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

Entende-se que no referente orçamento da obra os itens não se tratam de uma mera 

intermediação de materiais, mas envolvem, também, sua respectiva mão de obra e serviços 

atrelados a execução em canteiro. 

 

13. MEDIÇÕES 

As medições serão realizadas conforme andamento da obra e dentro do cronograma 

físico-financeiro. 
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Toda a documentação solicitada para cada medição deverá ser encaminhada à 

fiscalização previamente. 

 Diário de obra do período; 

 Relatório fotográfico dos serviços que não sejam visíveis no momento da 

vistoria. Na impossibilidade da apresentação, será solicitado um termo de 

garantia por parte da contratada que ateste a qualidade e durabilidade da 

execução e que os serviços estejam de acordo com planilha orçamentária, 

projetos e outros; 

 Planilha com os quantitativos a serem medidos. 

 

14. FISCAL E GESTOR DO CONTRATO 

O fiscal responsável pela obra será o servidor – engenheira civil Gabriele Sganzerla 

Ferreira – e-mail= obras@educacaolages.sc.gov.br; 

O gestor do contrato será o servidor Gabriele Sganzerla Ferreira – e-mail= 

obras@educacaolages.sc.gov.br; 

O gestor substituto será o servidor Gastão Pericles Lopes Carsten –  

e-mail= obras@educacaolages.sc.gov.br; 

 

15. DOS PRAZOS 

De início: Contar-se-á da data da assinatura do contrato decorrente; 

De execução: Em até 210 dias, a contar da data da recepção da ordem de serviço; 

Da entrega / recebimento: 

- Provisoriamente – Em até 15 dias, através do responsável técnico pelo 

acompanhamento/fiscalização da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; 

- Definitivamente – Pela Comissão de Recebimento de Obras, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes, em prazo não superior a 90 dias, salvo em casos 

excepcionais; 

- Do Contrato: A sua vigência será 300 dias, a contar da data da sua assinatura, podendo 

ser prorrogada nos termos dispostos no inciso II do art. 57 da Lei 8666/93 e diplomas 

complementares. 
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 Sendo o que se apresenta, a SMEL manifesta votos de respeito e admiração e aguarda 

sua manifestação. 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

   Ivana Michaltchuk                                                Gabriele Sganzerla Ferreira 
Secretária da Educação                                                     Engenheira Civil  

                                Gestor do contrato 
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