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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

1.1 Execução de obras para instalação de sistemas de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) para o CREDEQ – APARECIDA DE GOIANIA, situado na Avenida 

Tanner de Melo, s/n, quadra gleba 02 lote parte 02, Fazenda Santo Antônio, Aparecida de 

Goiânia / GO, conforme Memorial Descritivo e demais documentos técnicos, bem como as 

outras condições estabelecidas na Especificação Técnica indicadas no item 20 e nas condições 

deste Edital. 

1.2 Os preços deverão ser apresentados somente com relação à quantidade indicada, 

reservado ao contratante o direito de aumentá-la ou reduzi-la, nos termos da legislação vigente. 

1.3 O contratado deverá executar os serviços indicados de acordo com as 

especificações deste Termo de Referência e seus anexos. 

1.4 Autoria dos projetos técnicos: OX ENGENHARIA - SOLUÇÕES E 

SERVIÇOS; Responsável técnico: Eng.º Eletricista Tiago Cardoso de Sousa – CREA 24082/D-

GO 

 

2. LOCAL DA OBRA: 

2.1 Endereço: Avenida Tanner de Melo, s/n, quadra gleba 02 lote parte 02, Fazenda 

Santo Antônio, Aparecida de Goiânia / GO, CEP:, 74993-551 

 

3. REGIME DE EXECUÇÃO: 

3.1 Empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

4. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

4.1 Serão impedidas de participar do processo de compras: 

4.1.1 empresas que estiverem suspensas de participar em processos de compras e 

impedidas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública Direta e Indireta do 

Estado de Goiás; 

4.1.2 aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública; 

4.1.3 empresas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição; e, 
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4.1.4 servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao CREDEQ – Aparecida 

de Goiânia, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico. 

4.2 A não observância das vedações contidas no subitem 4.1 é de inteira 

responsabilidade contratante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

4.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente, do Termo de Referência ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

4.3.1 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

4.3.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

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

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.3 Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 4.3, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o participante ou responsável 

pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 

necessários. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL 

5.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência 

prevista na Lei Complementar nº. 123/06, e alterações, deverão apresentar Declaração de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo 7 deste Edital. 

5.2 Os documentos e a proposta deverão ser apresentados em um envelope fechado, com 

etiqueta de identificação: DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA; EDITAL Nº 024/2021; 

NOME E CNPJ DA EMPRESA PARTICIPANTE 

5.3 Os documentos contidos no Envelope poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada em Cartório.  

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1 No ENVELOPE deverá constar os seguintes documentos: 

6.1.1 Referente à Prova de Capacidade Técnica: 

6.1.1.1 Como documentos para Qualificação Técnica, deverão ser apresentados 

aqueles relacionados no item 21. 
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6.1.2 Referente à Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

6.1.2.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.1.2.2 Última alteração do Contrato Social, Requerimento Individual, ou 

Estatuto Social, desde que devidamente consolidada, ou, para os casos que não houver a 

consolidação contratual/estatutária, o Contrato e/ou Estatuto, ambos de Constituição, 

acompanhado da última alteração contratual/estatutária, bem como Requerimento do 

Empresário Individual;  

6.1.2.3 Inscrição Estadual ou declaração de isento;  

6.1.2.4 Inscrição Municipal ou declaração de isento, no caso de obras e serviços;  

6.1.2.5 Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF);  

6.1.2.6 Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante da 

contratada, quando não forem os seus sócios ou dirigentes que assinarão o contrato.  

6.1.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão 

Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja, 

inclusive, a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;  

6.1.2.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás, mediante 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;  

6.1.2.9 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais, no caso de obras e serviços;  

6.1.2.10 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

6.1.2.11 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 

 

7. DA VISTORIA 

7.1 A vistoria é obrigatória, devendo as interessadas em procedê-la, AGENDAR 

previamente a data e o horário da visita. (Anexo 2 – item 20). 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: 

8.1 Quanto ao canteiro / instalações provisórias: 

a) A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pelo CONTRATANTE, 

que indicará os locais e áreas para sua implantação física. Com base na orientação dada, a 



  
 

 

Credeq 
Centro de Referência e Excelência em Dependência Química 
Unidade Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy  

CONTRATADA deverá elaborar o esquema de instalação do canteiro de serviços e submetê-

lo a aprovação do CONTRATANTE. 

b) O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra 

roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições 

adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislação 

específica em vigor. 

c) Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos 

em permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 

8.2 Quanto ao transporte e retirada de entulho: 

a) Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços executados 

pela CONTRATADA serão de sua propriedade e deverão ser removidos, durante a execução 

da obra ou imediatamente após sua conclusão, ressalvados os casos em que manifestado o 

interesse por parte da Administração do prédio. 

b) A carga e o transporte horizontal e vertical dos materiais sucateados e entulhos 

de obra deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes e em horário a ser 

determinado pela Administração do prédio. 

c) A remoção e o transporte do entulho, proveniente das demolições e retiradas, 

deverão ser executados pela CONTRATADA de acordo com as exigências da Municipalidade, 

devendo ser observadas normas e demais legislações afins no que diz respeito à disposição de 

resíduos, proteção ambiental, etc.. 

8.3 Quanto à limpeza geral e desmobilização da obra: 

a) Remoção de tapumes, containers, canteiro de obra etc., assim como a realização 

de limpeza final, a fim de propiciar que o CONTRATANTE efetue o recebimento da mesma. 

b) Todos os pisos, alvenarias, luminárias, painéis, portas, caixilhos, metais, 

ferragens etc., que venham a ser afetados por acúmulo de poeira ou por detritos, decorrentes 

dos serviços contratados, deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos aderentes deverão 

ser removidos, sem danos às superfícies. 

 

9. MÉTODOS DE CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Caberá à CONTRATADA, além do previsto no memorial descritivo, nos projetos 

técnicos aprovados e nas demais condições estabelecidas nestas especificações técnicas, 

observar as seguintes exigências: 

a) O sistema a ser instalado deverá atender a norma vigente. 
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b) Utilizar materiais e equipamentos de qualidade, de fácil disponibilidade no 

mercado e que atendam às Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto às 

utilizações e instalações. 

c) Submeter ao CONTRATANTE, quando solicitado, os relatórios de ensaios de 

caracterização e verificação de qualidade desses materiais. 

d) Os materiais e equipamentos de obra utilizados pela CONTRATADA deverão 

atender às especificações exigidas pela sua norma especifica, além de apresentar qualidade 

(equipamentos novos ou em boas condições de uso e manutenção em dia), a fim de amenizar 

riscos e ou danos às obras por ineficiência durante sua utilização. 

e) Estar ciente de que o CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir 

o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, bem como relação dos 

fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra e seus tipos e características. 

f) Efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais de construção e métodos 

de execução, antes do emprego dos mesmos na obra ou serviços, mantendo os resultados à 

disposição do CREDEQ – Aparecida de Goiânia. 

g) De acordo com a sua conveniência, é facultado ao CONTRATANTE solicitar 

amostras e modelos de materiais e produtos a serem utilizados na obra, para prévio 

conhecimento e, se o caso, aprovação. Tal apresentação de amostras e modelos pela 

CONTRATADA deverá ser realizada em prazo hábil (no máximo sete dias), para não haver 

prejuízo ao andamento e cronograma da obra. 

h) A quantificação apresentada na planilha de orçamento – Anexo 3 – se baseia nos 

projetos executivos, porém, considerando se tratar de contratação a preço unitário, a quantidade 

efetiva deverá ser apurada e medida durante a execução da obra. 

i) Possuir equipe de apoio para execução de serviços de maior monta. 

j) Providenciar a cobertura apropriada do mobiliário e equipamentos, sempre que 

necessário, visando à preservação contra partículas nocivas provenientes da execução dos 

serviços contratados. 

k) A guarda e vigilância dos materiais necessários para execução dos serviços são 

de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra pelo 

CONTRATANTE. 

l) Toda alvenaria, acabamentos e instalações afetados pela obra deverão ser 

reconstituídos, conforme padrão existente no local. 
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m) Apresentar solução alternativa, em até 3 (três) dias úteis, que será previamente 

analisada e autorizada pelo CONTRATANTE, sem acréscimo no orçamento original, caso haja, 

durante o desenvolvimento dos serviços, alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a 

execução dos trabalhos. 

n) Caso no desenvolvimento da obra seja necessária a execução de algum serviço 

não incluso nestas especificações, a empresa deverá, preliminarmente, comunicar a demanda à 

CONTRATANTE apresentando proposta para eventual adequação contratual, bem como 

justificativa e planilha com composição de custos, adotando os índices constantes nos boletins 

referenciais de custo da SINAPI em vigor, ou caso não encontrado, na AGETOP. 

o) Reportar-se, durante a validade do contrato, ao Serviço de Administração do 

prédio em que estiver prestando os serviços. 

p) Refazer de imediato, às suas exclusivas expensas, qualquer trabalho 

inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso represente 

custo adicional. 

q) Responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos trabalhos 

em andamento. 

r) Comunicar e justificar ao Serviço de Administração do prédio eventuais motivos 

de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados. 

s) Restaurar os danos causados às vias ou logradouros, sem custo adicional ao 

CREDEQ – Aparecida de Goiânia. 

t) Comunicar ao Serviço de Administração do prédio para prévia autorização e, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver a necessidade de trabalhos 

extraordinários, após o horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional 

ao Contratante. 

u) Promover continuamente a atualização profissional de seus colaboradores 

objetivando o conhecimento de novas tecnologias, processos e rotinas de trabalho e 

equipamentos, a fim de implementá-los, sempre que possível nos serviços contratados, de forma 

a racionalizar os trabalhos, proporcionar ganho de produtividade, diminuição de custos e o 

fortalecimento da sustentabilidade. 

v) Caso se faça necessário, a CONTRATADA deverá elaborar desenho de detalhes 

de execução, os quais serão previamente aprovados e validados pelo CONTRATANTE. 

w) Durante a obra, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela CONTRATADA. 
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10. EQUIPE DE TRABALHO: 

10.1 A CONTRATADA deverá utilizar profissionais habilitados, qualificados e 

treinados para cada tipo de tarefa e sob a sua supervisão direta. Todos devem estar 

uniformizados e identificados com crachá, contendo foto, nome e número de registro, que 

deverá ser portado. 

10.2 Retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da correspondente 

solicitação, qualquer empregado que, a critério da fiscalização do CONTRATANTE, venha a 

demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o imediatamente. 

10.3 Elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao Serviço de Administração do 

prédio a relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os funcionários, inclusive 

engenheiros, responsáveis pela execução dos serviços. 

 

11. PREVENÇÃO DE ACIDENTES: 

11.1 A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes 

e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, 

fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de 

segurança, bem como, tomando ou providenciando para que sejam tomadas as medidas 

corretivas necessárias. 

11.2 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento aos seus empregados de 

todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação 

vigente. 

11.3 Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação, de modo a 

garantir totalmente a segurança do usuário, bem como das pessoas ao redor. 

11.4 Não será permitido o uso de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados 

pelos empregados da CONTRATADA. 

11.5 A CONTRATADA deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou 

outra forma de sinalização, indicando a terceiros, condições perigosas resultantes dos trabalhos, 

a fim de prevenir danos pessoais ou materiais. 

11.6 A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de segurança para os 

funcionários do CONTRATANTE que irão fiscalizar os serviços durante a sua execução. 
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12. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: 

12.1 Não poderão ser utilizados na execução dos serviços, ferramentas ou sistemas de 

quaisquer tipos que exijam carga explosiva. 

12.2 Os empregados da CONTRATADA deverão ter conhecimentos básicos sobre 

prevenção e combate a incêndios. 

 

13. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

13.1 Todos os serviços a serem realizados e os materiais e equipamentos a serem 

fornecidos deverão obedecer às normas e legislações vigentes. 

 

14. HORÁRIO DE EXECUÇÃO: 

14.1 Durante o horário de funcionamento do prédio (de segunda a sexta–feira das 8:00 

às 17:00 horas) só poderão ser realizadas operações que não atrapalhem o desenvolvimento das 

atividades do local. 

14.2 Caso ocorram interferências ou prejuízos, os trabalhos deverão ser realizados em 

horários noturnos ou em finais de semana, sem acréscimo ao orçamento original. Neste caso, a 

CONTRATADA deverá comunicar, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço 

de Administração do prédio, para efeito de autorização e cumprimento de normas 

administrativas internas do CONTRATANTE. 

 

15. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: 

15.1 Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da efetiva autorização pelo 

CONTRATANTE, para execução das obras/serviços objeto deste contrato. 

15.2 O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo 

justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela 

CONTRATADA, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do final do prazo contratual. 

15.3 O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma físico-

financeiro, relação dos dias da impossibilidade de execução da obra ou serviços, comprovação 

dos motivos que o fundamentem e outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto. 

15.4 A vigência do contrato terá início a partir da data de sua assinatura/aceite e terá seu 

término com a conclusão de seu objeto, observando-se o prazo de garantia. 
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16. MEDIÇÃO GERAL DA OBRA: 

16.1 As medições serão mensais (solicitadas por escrito pela CONTRATADA) e terão 

como referência as etapas descritas no cronograma físico-financeiro aprovado pelo 

CONTRATANTE, sendo medidos somente eventos claramente quantificáveis e 100% (cem por 

cento) concluídos. 

16.2 Na realização das medições deverá ser fornecida ao CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA: 

a) Outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto. 

16.3 Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do 

respectivo serviço. 

16.4 O ateste das medições será procedido após a verificação pelo CONTRATANTE da 

efetiva conclusão de cada item executado. 

16.5 A liberação da última medição estará vinculada à emissão do Recebimento 

Definitivo da obra 

16.6 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura, conforme critérios de medição acima 

estabelecidos. 

 

17. RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVIÇOS: 

17.1 A obra e/ou serviços somente serão recebidos pelo CONTRATANTE após o 

atendimento de todas as condições estabelecidas, desde que atingido o fim a que se destinam, 

com eficácia e qualidade requerida. 

17.2 Ao concluir a obra e/ou serviços, a CONTRATADA deverá comunicar o fato ao 

CONTRATANTE por escrito, para efeito de seu recebimento. 

17.3 Efetuada a comunicação do término da obra e/ou serviços, o CONTRATANTE 

providenciará a vistoria na obra, em até 15 (quinze) dias, para efeito de seu recebimento 

provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

17.4 Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução 

da obra e/ou serviços, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, instruído com as falhas 

e irregularidades constatadas na vistoria de recebimento. 

17.5 O Termo de Recebimento Provisório deverá indicar as falhas e irregularidades 

relacionadas pela Fiscalização do CONTRATANTE, bem como, o prazo para o seu saneamento 

integral observando-se as demais disposições legais e contratuais. 
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17.6 Depois de sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo supra a 

CONTRATADA deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE, por escrito, para nova vistoria. 

17.7 Até o prazo consignado no Termo de Recebimento Provisório, ou se não houver, a 

partir do término da obra e desde que verificadas e aprovadas as condições técnicas dos 

serviços, o CONTRATANTE fará o recebimento definitivo. 

 

18. GARANTIA: 

18.1 Deverá ser apresentado termo de garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, 

a contar do recebimento definitivo dos serviços, conforme legislação em vigor. 

 

19. DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: 

19.1 A CONTRATADA deverá providenciar, elaborar e fornecer, seguindo as 

periodicidades abaixo, a seguinte documentação: 

19.1.1 ANTES DO INÍCIO DA OBRA: 

a) Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da obra. 

b) Confecção e instalação de placa de identificação da obra, que deverá ser 

executada de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA. 

c) Planejamento e Cronograma físico-financeiro detalhados da obra, atendendo às 

recomendações da Administração do prédio. 

19.1.2 NO INÍCIO DA OBRA: 

a) Estabelecer na obra o “Livro de Ordem”, conforme prevê a Resolução vigente 

do CONFEA. 

b) Estabelecer na obra Diário de Obras, que deverá ser preenchido com atenção, 

conhecimento e seguir algumas regras importantes:  

b.1) descrever todas as atividades que foram desenvolvidas na obra naquele dia, 

em cada frente de serviço; 

b.2) registrar as informações climáticas, e se elas atrapalharam o andamento das 

atividades; 

b.3) registrar o efetivo da obra (profissional), os dias percorridos do contrato, os 

dias faltantes para o término da obra são registrados e acompanhados diariamente. 

c) A equipe de segurança do trabalho pode fazer anotações de descumprimento de 

normas. 
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19.1.3 AO FINAL DA OBRA OU DAS INSTALAÇÕES: 

a) “As built” dos projetos abaixo relacionados, desenvolvidos da seguinte forma: 

a.1) Quando se tratar de desenhos, fornecê-los em DATA/AUTO CAD, em 

duas vias impressas e CD com arquivos eletrônicos em extensão DWG e PDF. 

a.2) Quando se tratar de manuais, memoriais, termos de garantias, contratos 

de manutenção, laudos, especificações técnicas etc., fornecê-los em papel formato A4, na linha 

portuguesa, em duas vias impressas e CD com arquivos eletrônicos em extensão DOC e XLS. 

b) Laudo de mensuração do sistema de aterramento (resistência ôhmica e ensaio de 

continuidade elétrica das armaduras, conforme norma vigente) e declaração da instalação do 

SPDA, ambos constando que os mesmos encontram-se de acordo com a norma vigente da 

ABNT, bem como com as normas regulamentadoras do Município e outros órgãos competentes 

relativos à segurança do edifício. 

c) Termo de garantia. 

 

20. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTAS ESPECIFICAÇÕES: 

20.1. ANEXO 1 – Declaração e planilha de ciência. 

20.2. ANEXO 2 – Declaração de vistoria do local. 

20.3. ANEXO 3 – Planilha de Orçamento. 

20.4. ANEXO 4 – Composição do BDI – Benefícios ou Bonificações de Despesas 

Indiretas. 

20.5. ANEXO 5 – Modelo de Cronograma Físico Financeiro. 

20.6. ANEXO 6 – Documentos técnicos para execução: Memorial Descritivo, 

Especificação Técnica do Projeto e Pranchas (desenho técnico). – Este último será entregue em 

mídia. 

 

21. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 

21.1 A empresa participante, seguindo exigências do edital, deverá fornecer a 

documentação técnica – em papel timbrado e em português, composta dos seguintes itens: 

a) Declaração e planilha de ciência, conforme ANEXO 1. 

b) Declaração de vistoria do local emitido pelo Serviço de Administração do prédio, 

de forma a comprovar que vistoriou o local, conforme ANEXO 2. 

c) Prazo de garantia da obra e dos equipamentos. 
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d) Indicação do prazo de execução dos serviços, que não poderá ser superior a 90 

(noventa) dias. 

e) Planilha de Orçamento conforme ANEXO 3, completa e integralmente 

preenchida, contendo o custo unitário e total de todos os serviços acrescidos do BDI 

demonstrado no ANEXO 4, bem como os subtotais e valor total da obra. Deverão estar inclusos 

nos custos unitários todos os custos indiretos incidentes nos serviços, tais como: laudos, 

declarações, atestados, certificados documentação, materiais, testes, controle tecnológico, 

relatórios em geral, inclusive os fotográficos, transportes, ferramentas, equipamentos, 

maquinário, EPIs e EPCs, mão-de-obra com todos seus insumos, inclusive adicional noturno, 

gerenciamento, apoio técnico, encargos sociais, impostos, taxas, outras obrigações da 

CONTRATADA. 

f) Planilha de composição analítica de preços unitários de todos os itens constantes 

da planilha de orçamento, em meio físico e digital (CD-ROM). 

f.1) Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra e aos materiais, equipamentos e 

serviços. 

g) Composição do BDI (Benefícios ou Bonificações de Despesas Indiretas), 

conforme modelo sugerido no ANEXO 4. O BDI deverá contemplar todos os custos indiretos, 

conforme previsto no artigo 15 da Resolução 114/2010 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). 

h) Composição dos Encargos Sociais. 

i) Cronograma Físico-Financeiro para a obra, com base nos serviços e valores 

apresentados na Planilha Orçamentária, conforme ANEXO 5. 

j) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da participante, expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e que comprove atividade relacionada com o 

objeto da licitação, dentro do prazo de validade. 

k) A comprovação técnico-operacional da licitante deverá ser efetuada mediante a 

apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

em seu nome, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA, através de anotação expressa que vinculem os atestados ao registro 

efetuado, de execução de serviços compatíveis e com complexidade similar ao objeto licitado, 

em prédios comerciais ou institucionais, sendo os serviços de maior relevância: 

 

 Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA. 
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l) Relação da equipe técnica cujo(s) profissional(is) comprove(m) que faz(em) 

parte do quadro permanente da empresa participante, para atuar como responsável(is) técnico(s) 

pela execução dos serviços, devendo, ainda, apresentar:   

l.1) Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA da região a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), 

dentro de seu prazo de validade e que comprove(m) situação regular perante o mesmo, quanto 

à sua formação em nível superior – engenheiro e/ou tecnólogo – com competência para 

desempenho em atividades da área de ELÉTRICA, relacionadas com o objeto deste edital. 

l.2) A comprovação do vínculo profissional com a LICITANTE poderá se 

dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato 

de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos 

e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, na data fixada para a apresentação 

das propostas. 

 

Obs.: Caso o indicado conste da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica mencionada no 

subitem “j”, não será necessária a apresentação de comprovantes quanto aos subitens “l.1 e 

l.2” acima. 

 

m) A comprovação técnico-profissional do responsável técnico para a área elétrica 

(constante da equipe técnica da empresa) deverá ser efetuada mediante a apresentação de 

Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) no 

CREA, que comprovem sua capacitação técnica e experiência no serviço de: 

 

 Instalação de SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

 

22. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

22.1 Caso o documento mencionado no item 21.1 seja de CREA de outro Estado, a 

empresa Contratada deverá fornecer ao Contratante, em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar 

da celebração do contrato, original ou cópia autenticada da Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica, devidamente registrado no CREA de Goiás, conforme Resolução vigente do Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. 
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22.2 Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, a empresa Contratada 

deverá fornecer ao Serviço de Administração do Prédio, o seguinte: 

a) Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e do 

comprovante de recolhimento, com base no valor total do contrato, os quais deverão ser 

mantidos em arquivo sob a responsabilidade do Serviço de Administração do Prédio. 

b) Informar o Nome, formação, número do CREA e endereço /telefone/ fax 

comercial do engenheiro coordenador geral que será o seu representante imediato e responsável 

direto pelos serviços e assuntos de ordem operacional. 

22.3 Estar ciente de que será de sua responsabilidade e sob a suas expensas, relacionadas 

a obra objeto desta contratação, todas e quaisquer tramitações e providências para obtenção de 

eventuais e obrigatórias autorizações, licenças, aprovações, solução de exigências junto à 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de energia elétrica, 

gás, água, telefonia e demais órgãos oficiais. 
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Anexo 1 

Ao CREDEQ – Aparecida de Goiânia 

Avenida Tanner de Melo, s/n, quadra gleba 02 lote parte 02, Fazenda Santo Antônio,  

Aparecida de Goiânia / GO 

 

Referências: 

Nº do processo: 

Tipo: menor preço global 

Declaração: 

Declaramos que temos pleno conhecimento da situação atual do prédio para o qual emitimos 

proposta de execução de obras de implantação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas - SPDA; bem como de todos os serviços e materiais e equipamentos necessários 

à execução exata do projeto. 

 

 

Local e data. 

_________________ 

Representante Legal 

PLANILHA DE CIÊNCIA 

Assunto Ciente 

1. Objeto  

2. Local da obra  

3. Regime de execução  

4. Condições gerais de execução das obras e serviços  

5. Métodos de condução dos serviços  

6. Equipe de trabalho  

7. Prevenção de acidentes  

8. Proteção contra incêndio  

9. Normas técnicas e legislação aplicável  

10. Horário de execução  

11. Prazo de execução da obra e serviços  

12. Medição geral da obra  

13. Recebimento da obra e/ou serviços  

14. Garantia  

15. Documentação de obra e serviços  

16. Documentos anexos à especificação  

17. Documentação Técnica  

18. Outras obrigações da Contratada  

ESCLARECIMENTO: É obrigatório o preenchimento da coluna “CIENTE”, com a palavra 

“SIM”. 



  
 

 

Credeq 
Centro de Referência e Excelência em Dependência Química 
Unidade Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy  

Anexo 2 

 

Ao CREDEQ – Aparecida de Goiânia 

Avenida Tanner de Melo, s/n, quadra gleba 02 lote parte 02, Fazenda Santo Antônio,  

Aparecida de Goiânia / GO 

 

Referências: 

Nº do processo: 

Tipo: menor preço global 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Declaramos para fins da licitação acima referenciada que o(a) Sr(a). 

____________________________________________________________________, R.G. nº 

_________________________________________________ representante da empresa 

___________________________________________________________ (preencher com 

nome da empresa que realizou a vistoria), esteve nesta data, vistoriando as dependências do 

CREDEQ – Aparecida de Goiânia, à Avenida Tanner de Melo, s/n, quadra gleba 02 lote parte 

02, Fazenda Santo Antônio, visando à execução de obra para implantação do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas – SPDA. 

 

Sem mais, 

 

 

Local e data 

_______________________________ 

Assinatura 

Nome: 

Cargo: 

Matrícula: 
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Anexo 3 

Planilha de Orçamento 
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Anexo 4 

MODELO – COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

Execução de obras para instalação do Sistema de Proteção Contra 

Item Discriminação % 

Grupo A Despesas Administrativas  

A-1   

 Total do Grupo A  

   

Grupo B Despesas Indiretas  

   

 Total do Grupo B  

   

Grupo C Taxas de riscos, seguro e garantia  

C-1 Despesas financeiras e seguros  

 Riscos e imprevistos  

   

 Total do Grupo C  

   

Grupo D   

D-1 PIS  

D-2 COFINS  

D-3 ISS  

D-4 INSS*  

   

 Total do Grupo D  

   

Grupo E LUCRO  

E-1   

   

 Total do Grupo E  

   

TOTAL DO BDI  

OBS.: Os pagamentos referentes ao IRPJ e CSLL deverão ser contabilizados no Lucro Bruto. 

* Empresas enquadradas na lei de desoneração 
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Anexo 5 

MODELO – Cronograma Físico Financeiro 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

_______________________(nome da licitante)_____________, inscrita no CNPJ nº 

________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). 

______________________________, infraassinado, e para os fins da licitação em epígrafe, 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

__________________________ (MICROEMPRESAME / EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP); que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites 

fixados no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; e que não se enquadra em 

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada 

Lei, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido na legislação 

vigente. 

 

 

_____________________ , _____ de ________________ de 2021. 

(Local) 

 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Nome: _____________________________________ 

Cédula de Identidade nº: ______________________ 

 


