
  EDITAL Nº 129/2019,DE  08 DE MAIO DE 2019 
 

"TOMADA DE PREÇOS Nº 13/19 PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL, 
DE RESTAURO EM CASA ESTILO ENXAIMEL, 
DENOMINADA CASA DE JANELAS AMARELAS, 
NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 

 
   ROBERTO SCHNEIDER,  Prefeito Municipal de Ivoti em exercício,  

no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que às  quatorze horas do dia 24  de maio de 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber 
propostas para a presente Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para a contratação 
de empresa especializada para execução de restauro,  com fornecimento de material e mão 
de obra, em casa estilo enxaimel, denominada casa de janelas amarelas, localizada junto ao 
Núcleo de Casas Enxaimel no Município de Ivoti/RS.  
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido: a Minuta do Contrato, 
constante do Anexo I; Termo de Referência, constante do Anexo II, Memorial Descritivo, 
constante do Anexo III; Planilha de Quantitativos, constante do Anexo IV, Cronograma 
Físico-Financeiro, constante do Anexo V e projetos constantes do Anexo VI.  
   As cópias do Edital e anexos estão a disposição dos interessados na 
sede do Município. 
 
                                    1 - DO OBJETO 

   A presente Licitação visa receber propostas para contratação de 
empresa especializada para execução de restauro, com fornecimento de material e mão de 
obra, em casa estilo enxaimel, denominada casa de janelas amarelas, localizada junto ao 
Núcleo de Casas Enxaimel no Município de Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos, 
Termo de Referência, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e projetos.   
 
    2 - DA HABILITAÇÃO 
   Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até 
o dia 21 de maio de  2019,  os seguintes documentos: 
 
   2.1 - Habilitação Jurídica: 
   a) Registro comercial no caso de empresa individual; 
   b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleição de seus 
diretores, no caso de sociedade por ações. 
   2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
   a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ/MF); 
   b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de 
atividade; 
   c) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: 
Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida 
ativa da União; 



    d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo 
a última do domicílio ou sede da licitante; 
              e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
   f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do 
Trabalho. 
   g) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
        

2.3 - Qualificação Técnica: 
     a)Registro ou Inscrição na entidade Profissional Competente CREA 
e/ou (CAU) da empresa e dos responsáveis técnicos. 
    b) Um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, que comprovem que o profissional já executou, de modo satisfatório, 
obra de restauro, devendo para tanto, apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
   c) O profissional detentor da(s) CAT(s) exigidas deverá possuir seu 
vínculo com a licitante, na data prevista para entrega dos documentos de cadastro, em uma 
das seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes 
documentos:  
    c1) Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha 
de registro de empregados ou registro em carteira profissional;  
    c2) Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: 
contrato correspondente.  
    c3) Em caso de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: 
ato constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os 
limites dos poderes do administrador.  
         
   2.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
    2.4.1 - Balanço Patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, 
com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e 
numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa. 
    2.4.1.1- Obs. Em relação à expressão “ja exigível” exposta no item 
“2.4.1”, tem-se que até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do 
penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no 
Brasil. Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não utilizam a 
Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do 
último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente e assinado pelo 
responsável técnico e diretor da empresa, com a apresentação do Termo de abertura e 
Encerramento do Livro Diário 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o 
balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita 
Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de 
declaração firmada por contador, que comprove eu a empresa adota a ECD. Após o último 

dia útil de maio: todas as empresas deverão apresentar balanço do último exercício 
financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal 
mediante SPED (Serviço Público de  Escrituração Contábil Digital – ECD. 
 
    2.4.2. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço 

provisório. 



    2.4.3 - Para comprovação da boa situação financeira da empresa, o 
Licitante deverá apresentar Planilha, através da qual serão apurados índices mínimos 
aceitáveis, pela aplicação da seguinte formula: 
 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
  
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 LG = AC + ARLP    Igual ou superior a 1,0 
  PC + ELP 
 LC = AC    Igual ou superior a 1,0 
           PC 
        SG =  A TOTAL    Igual ou superior a 1,0 
                      PC + ELP 
  
AC = Ativo Circulante. 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP =  Exigível a Longo Prazo 
A TOTAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como 
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc. 
   
      2.4.4. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a sessenta (60) dias, 
contados da data do cadastro. 
    2.5 - Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, por meio de declaração  da  proponente  de  que não  possui  em   seu quadro de 
funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (catorze) anos. 
   2.6 - Todos os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.5, deverão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município, 
ou publicação na imprensa local.  
   2.7 - Os licitantes devidamente cadastrados deverão revalidar até o dia   
21 de  maio de 2019, os documentos porventura vencidos constantes do cadastro. 
 
   3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
   As propostas serão recebidas pela comissão de licitação no dia, local e 
horário mencionados no preâmbulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua 
última folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem 
entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua 
parte externa fronteira as seguintes inscrições: 
 
AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2019 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 



AO 
MUNICÍPIO DE IVOTI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2019 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
   3.1 - O envelope nº 1 deverá conter: 
   a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo 
Município; 
   b) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS; 
   c) Declaração do proponente de que está ciente e concorda com os 
termos do Edital; 
    d) Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelo Município. A 
visita deverá ser efetuada pelo responsável técnico da proponente, devidamente 
credenciado, no dia 21 de 2019, sendo que deve se apresentar às 9:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Ivoti, de onde partirão para a visita técnica, no local da obra.   
      
    3.2 - A pessoa jurídica que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de 
habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo 
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 
no item 3.1 deste edital. 
   3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário 
anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 a 5.4 deste edital, conforme o disposto no 
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope 
de habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo 
Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no 
limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste 
edital. 

   3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos na alínea b, do item 3.1, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
cinco(5) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

   3.3.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a 
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

   3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

   3.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
3.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 13 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 



remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

   3.4 - Os documentos constantes do item 3.1, deverão ser apresentados 
em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município, ou publicação 
na imprensa local. 
   3.5 - Se o proponente se fizer representar, deverá juntar, por ocasião da 
abertura dos envelopes, procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao 
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente  Licitação, e, em se 
tratando de Sócio da empresa, juntar cópia autenticada do Contrato Social ou Requerimento 
de Empresário arquivado na Junta Comercial, bem como apresentar documento de 
identificação. 
 
   3.6 - O envelope nº 2 deverá conter:  

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real), 
estabelecendo o valor global da obra (material e mão-de-obra), conforme planilha constante 
do anexo III, discriminando o valor unitário de cada item, observando a proporcionalidade 
entre o item e o valor total da obra, bem como entre o valor da mão-de-obra e do material 
tendo como parâmetro o orçamento do município; 

b) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a trinta (30) 
dias. 

c) Cronograma Físico-Financeiro; 
d) Detalhamento do BDI  
e) Detalhamento dos Encargos Sociais 

     
   3.7 – O valor da proposta, deverá abranger o custo da aquisição dos 
materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários para a execução dos 
serviços, que serão referidos nas cláusulas contratuais acerca das retenções previdenciárias. 
   3.8 - Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes que 
apresentarem preço global superior ao valor orçado pelo município (R$ 90.039,01). 
    
   4 - DO JULGAMENTO 
   4.1 - O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando 
em consideração o menor preço global. 

   4.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do 
previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

 

   5 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 

   5.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.2 e 3.2.1, deste edital. 

   5.1.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 
valor. 

   5.1.3 - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada 
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 
julgamento definitivo do recurso interposto. 



   5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

   a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova 
proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 
que será declarada vencedora do certame. 

   b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor 
preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.1.2 
deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste 
item. 

   c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a 
ordem que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas 
anteriores. 

   5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

    5.4 - O disposto nos itens 5.1 à 5.3, deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do 
item 3.2 e 3.2.1, deste edital). 

   5.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate 
o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
   6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
   6.1 - O pagamento será efetuado conforme medições a serem 
realizadas, atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota 
Fiscal correspondente aos serviços prestados, bem como cópia da GFIP ou outro documento 
que venha a substituir(com no mínimo três(3) empregados registrados durante a vigência do 
contrato), comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS relativo aos 
empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a aprovação do 
responsável técnico da Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da  última parcela 
não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor total da mão de obra, a qual será 
paga em até 10 (dez) dias após a apresentação da Certidão Negativa da obra e da empresa 
junto ao INSS e relação de empregados que participaram da execução do contrato. 
   6.2  O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, 
cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
    6.3 - Nas Notas Fiscais, deverão constar os custos realmente efetivados 
com aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários 
para a execução dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a 
ausência desta discriminação importará na utilização de 100% do valor como base de cálculo 
para esta retenção. 
   



   6.4 A Contratada deverá entregar junto com as Notas Fiscais, as guias 
de recolhimento de impostos, o número de conta para depósito, as  Certidões perante a 
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal 
   6.5 –  Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS 
prevista na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, caso não seja cooperativa.  
 
   7 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
   O prazo para a execução da obra e vigência do contrato será de três 
(03) meses, atendendo o Cronograma Físico-Financeiro, a contar da data da expedição da 
Ordem de Início dos Serviços. 
 
   8 - DOS RECURSOS 
   Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666, atualizada 
pela Lei nº 8.883. 
 
   9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
   A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 

 
10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

   10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará 
o vencedor para, no prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.o Art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
   10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma 
vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 
prazo constante do item anterior. 
   10.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a 
administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou 
então, revogará a Licitação, sem prejuízo da pena de multa no valor correspondente a 20% 
do valor do Contrato e da aplicação das demais sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
   11 - DO CONTRATO 

   11.1 – A Licitante vencedora que não possuir inscrição no 
CREA/RS,  deverá apresentar por ocasião da assinatura do Contrato o visto do 
CREA/RS, sob pena de aplicação das sanções e penalidades previstas no item 13 do 
Edital. 
 
    12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
   12.1. Do Contrato deverá constar as seguintes obrigações do 
contratado:  
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 



c) providenciar após a assinatura do Contrato a  Matrícula da Obra de Construção Civil 
(CEI), juntamente com o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra. 
d) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a 
realização dos serviços contratados; 
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, 
higiene e segurança sem qualquer ônus ao município; 
f) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS, 
remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços; 
h) ressarcir o Município por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo 
de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
i) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de referencia; 
j) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato;  
k) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a segurança e a 
qualidade dos serviços contratados;    
l) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  
m) comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
o) instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratada 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

p) Os profissionais que irão trabalhar na obra de restauro deverão, 
obrigatoriamente participar de curso de restauro a ser ministrado por profissional 
especializado durante o período de execução das obras. Os profissionais que 
participarem do curso deverão permanecer na obra até a conclusão da mesma. 

q)  Será de total responsabilidade do contratado o emprego de mão de obra (funcionários) 
quando necessário. Os funcionários deverão possuir ferramentas em quantidade adequada 
para a correta execução dos serviços. Também é de responsabilidade da contratada o 
fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e demais medidas de segurança e meio ambiente 
necessárias à execução das atividades. 
r) A empresa será responsável em capacitar seus funcionários quanto às medidas de 
segurança previstas na CLT, observando-se o que se determina nas Normas 
Regulamentadoras (NR’s) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Destacam-
se o Treinamento para Trabalho em Altura (NR-35), Treinamento para Operação de 
Máquinas e Equipamentos (NR-12), Operações em Instalações Elétricas (NR-10), dentre 
outros que venham a ser necessários durante a execução dos serviços. 
s) realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que será 
entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente impreterívelmente, sob 
pena de não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável 
técnico pela execução das obras e pela Fiscalização; 



t) realizar e arcar com todos os custos relativos à limpeza de resíduos e embalagens geradas 
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinação dos resíduos da construção civil 
oriundos da realização das obras; 
u) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou 
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a 
exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda 
judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, deverá expressamente 
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim 
não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
v) quando do recebimento da ordem de início dos serviços a empresa deverá apresentar por 
escrito a lista de funcionários que executarão  o mesmo, informando CPF, Pis e qualificação 
profissional, a fim de viabilizar a fiscalização. Este documento deverá ser firmado pelo 
responsável técnico da empresa. 
       

12.2 - Constituirão motivos para a rescisão do Contrato, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extra-judicial: 
   a) falência, concordata ou dissolução; 
   b) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte,sem 
prévia autorização escrita do CONTRATANTE; 
   c) descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas. 
 
   13 - DAS SANÇÕES E PENALIDADES    
    13.1. Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos 
abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93,  devem ser consideradas 
as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 
 

I- a recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso 
III, no que couber;  

 
II- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 

de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 

a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 

b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 



b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o 
inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto 
no parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 

d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, 
poderá a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      

§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de  
de responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
   14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   14.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de  atender a 
qualquer das disposições do presente Edital; 
   14.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação 
de documentos e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de 
recebimento, exceto as hipóteses previstas nos itens 3.3 e 5.2 deste edital;  
   14.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos; 
   14.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, 
apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados, bem como os membros da Comissão Julgadora; 
   14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 
documentação, não serão admitidos à Licitação os participantes retardatários; 



   14.6 - A fiscalização da execução dos serviços, objeto da licitação, ficará 
à cargo do Município; 
   14.7 - A intimação de todos os licitantes de todo e qualquer ato 
praticado nesta licitação dar-se-á por meio de publicação na imprensa oficial do município 
(Diário Oficial dos Municípios), caso não estejam presentes nas reuniões; 
   14.8 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário 
das 10 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitações, sito na 
Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone nº (051) 3563.8800, ramal 243
    

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos oito(8) dias do mês de maio  de 2019. 
 
 
 
 
                                  ROBERTO SCHNEIDER                                            
     Prefeito Municipal em exercício  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Ciente e de acordo com o Edital: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO POR 
EMPREITADA GLOBAL, DE RESTAURO EM CASA ESTILO ENXAIMEL, 
DENOMINADA CASA DE JANELAS AMARELAS, NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS. 

 
O MUNICÍPIO DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na 
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ nº 88.254.909/0001-17, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. ROBERTO SCHNEIDER, de ora 
em diante denominado  CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................., 
representada por    , Sr.         , sediada à    , nº    , em  , inscrita no CNPJ/MF sob nº          , 
Inscrição Estadual nº        ,  de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar 
o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da 
Lei nº 8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como à Tomada de Preços nº 
13/2019: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de 
restauro, com fornecimento de material e mão de obra, em casa estilo enxaimel, denominada 
casa de janelas amarelas, localizada junto ao Núcleo de Casas Enxaimel no Município de 
Ivoti/RS, conforme Planilha de Quantitativos, Termo de Referência, Memorial Descritivo, 
Cronograma Físico-Financeiro e projetos. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$ 
.................................................... 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado conforme medições a serem realizadas, atendendo o 
Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente aos 
serviços prestados, bem como cópia da GFIP ou outro documento que venha a 
substituir(com no mínimo três(3) empregados registrados durante a vigência do contrato), 
comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS relativo aos empregados 
da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a aprovação do responsável técnico da 
Prefeitura, sendo que, obrigatoriamente, o valor da  última parcela não poderá ser inferior a 
15% (quinze por cento) do valor total da mão de obra, a qual será paga em até 10 (dez) dias 
após a apresentação da Certidão Negativa da obra e da empresa junto ao INSS e relação de 
empregados que participaram da execução do contrato. 
Parágrafo Primeiro –  O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, cujo 
titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
Parágrafo Segundo - Nas Notas Fiscais, deverão constar os custos realmente efetivados com 
aquisição dos materiais, eventual locação de equipamentos e outros custos necessários para a 
execução dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a ausência 
desta discriminação importará na utilização de 100% do valor como base de cálculo para esta 
retenção. 
Parágrafo Terceiro - A Contratada deverá entregar junto com as Notas Fiscais, as guias de 
recolhimento de impostos, o número de conta para depósito, as  Certidões perante a 
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal 
Parágrafo Quarto -  Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS prevista 
na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, caso não seja cooperativa.  



 
CLÁUSULA QUARTA: 
O prazo para a execução da obra e vigência do contrato será de três (3) meses, atendendo o 
Cronograma Físico-Financeiro, a contar da data da expedição da Ordem de Início dos 
Serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como nas condições de habilitação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer 
notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do 
CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a 
CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente 
realizados. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: 
São Obrigações da CONTRATADA: 

a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
c) providenciar após a assinatura do Contrato a  Matrícula da Obra de Construção Civil 
(CEI), juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) e/ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra. 
d) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a 
realização dos serviços contratados; 
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, 
higiene e segurança sem qualquer ônus ao município; 
f) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS, 
remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
g) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços; 
h) ressarcir o Município por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo 
de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
i) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas neste termo de referencia; 
j) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato;  
k) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a segurança e a 
qualidade dos serviços contratados;    
l) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  



m) comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
n) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
o) instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratada 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

p) Os profissionais que irão trabalhar na obra de restauro deverão, 
obrigatoriamente participar de curso de restauro a ser ministrado por profissional 
especializado durante o período de execução das obras. Os profissionais que 
participarem do curso deverão permanecer na obra até a conclusão da mesma. 

q)  Será de total responsabilidade do contratado o emprego de mão de obra (funcionários) 
quando necessário. Os funcionários deverão possuir ferramentas em quantidade adequada 
para a correta execução dos serviços. Também é de responsabilidade da contratada o 
fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e demais medidas de segurança e meio ambiente 
necessárias à execução das atividades. 
r) A empresa será responsável em capacitar seus funcionários quanto às medidas de 
segurança previstas na CLT, observando-se o que se determina nas Normas 
Regulamentadoras (NR’s) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Destacam-
se o Treinamento para Trabalho em Altura (NR-35), Treinamento para Operação de 
Máquinas e Equipamentos (NR-12), Operações em Instalações Elétricas (NR-10), dentre 
outros que venham a ser necessários durante a execução dos serviços. 
s) realizar o controle de serviços, clima e funcionários através do Diário de Obra, que será 
entregue com cópia atualizada à fiscalização da obra semanalmente impreterívelmente, sob 
pena de não liberação da medição. O Diário de Obra deverá ser assinado pelo responsável 
técnico pela execução das obras e pela Fiscalização; 
t) realizar e arcar com todos os custos relativos à limpeza de resíduos e embalagens geradas 
ou utilizadas na obra, bem como a correta destinação dos resíduos da construção civil 
oriundos da realização das obras; 
u) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou 
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por 
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, 
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em requerer a 
exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda 
judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante, deverá expressamente 
responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim 
não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
v) quando do recebimento da ordem de início dos serviços a empresa deverá apresentar por 
escrito a lista de funcionários que executarão  o mesmo, informando CPF, Pis e qualificação 
profissional, a fim de viabilizar a fiscalização. Este documento deverá ser firmado pelo 
responsável técnico da empresa. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 
87 e 88 da lei de licitações 8.666/93,  devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 
natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração 
ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as 
circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada. 
 



I- a recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as 
previstas no inciso III, no que couber;  
 
II- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa 

de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 
20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 

a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 

b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o 

inadimplemento por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto 
no parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 

d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, 
poderá a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      

§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 



 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
CLÁUSULA NONA: 

A fiscalização da execução da obra, objeto do contrato, ficará à cargo do Município, 
através da reponsável,  Sra. Caroline Gemelli, CAU 33767-6. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em juízo, 
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam seus 
jurídicos e legais efeitos. 
 
            Prefeitura Municipal de Ivoti,  
 
 
 
                                                                          ROBERTO SCHNEIDER   
                                                                         Contratante 
 
 
                                                                 Contratada 
 
 
Fiscal do Contrato 
 
 
 TESTEMUNHAS:      Ciente em 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II -  TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1- OBJETIVO 

O presente procedimento tem por objetivo, a contratação de empresa especializada 
para execução de restauro, com fornecimento de material e mão de obra, em casa estilo 
enxaimel, denominada casa de janelas amarelas, localizada junto ao Núcleo de Casas 
Enxaimel no Município de Ivoti/RS.  
 
2- JUSTIFICATIVA 

A casa em questão, encontra-se interditada desde abril de 2017, pois há 
comprometimento da estrutura da casa oferecendo risco de colapso. Desde então, foram 
feitos estudos e diagnóstico da situação da casa, bem como projetos para restauro da mesma. 
A casa trata-se de importante patrimônio do Município de Ivoti, e faz parte de importante 
ponto turístico do município, o Núcleo de Casas Enxaimel. Sendo assim, é de extrema 
importância que seja executado restauro da casa, onde se tem o intuito de instalar um 
empório.   
 
3- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

a) Os serviços técnicos, de restauro, deverão ser executados e acompanhados por 
profissionais legalmente habilitados, com registro no CREA ou CAU e deverão vir 
acompanhados das ART’s (Anotações de Responsabilidades Técnicas) e/ou RRT’s (Registro 
de Responsabilidade Técnica) correspondentes. 
b) A empresa deverá, também, apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, que comprovem que o profissional já executou, de 
modo satisfatório, obra de restauro, devendo para tanto, apresentar Certidão de Acervo 
Técnico (CAT). 
c) Os profissionais que irão trabalhar na obra de restauro deverão, obrigatoriamente 
participar de curso de restauro a ser ministrado por profissional especializado antes do início 
das obras. Os profissionais que participarem do curso deverão permanecer na obra até a 
conclusão da mesma. 

A empresa deverá ter registro no conselho profissional competente, bem como o 
responsável técnico. 

O referido responsável técnico responderá pela execução de todos os serviços 
envolvidos nas obras emitindo, para tanto, o Registro de Responsabilidade técnica (RRT) ou 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.  
 
4- DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ser executados de acordo com o Termo de 
Referência e especificações técnicas e de serviços, em anexo; 
4.2 Os trabalhos deverão atender a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes, 
bem como as respectivas normas técnicas; 
4.3 A empresa deverá declarar a plena aceitação e atendimento das exigências do 
Departamento de Planejamento Urbano (DPU) e responsável pela área da Segurança e Saúde 
do Trabalho; 
4.4 Todas as informações e esclarecimentos, sobre o Termo de Referência, serão prestados 
pelo Departamento de Planejamento Urbano (DPU); 
4.5 A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela proponente, do inteiro 
teor das presentes especificações técnicas e de serviços, bem como de todas as disposições 
legais que se aplicam ao objeto; 



4.6 Será de total responsabilidade do contratado o emprego de mão de obra (funcionários) 
quando necessário. Os funcionários deverão possuir ferramentas em quantidade adequada 
para a correta execução dos serviços. Também é de responsabilidade da contratada o 
fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e demais medidas de segurança e meio ambiente 
necessárias à execução das atividades. 
4.7 A empresa será responsável em capacitar seus funcionários quanto às medidas de 
segurança previstas na CLT, observando-se o que se determina nas Normas 
Regulamentadoras (NR’s) da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Destacam-
se o Treinamento para Trabalho em Altura (NR-35), Treinamento para Operação de 
Máquinas e Equipamentos (NR-12), Operações em Instalações Elétricas (NR-10), dentre 
outros que venham a ser necessários durante a execução dos serviços. 
4.8 A disponibilização de todos os itens citados nos itens 4.7 e 4.8 ocorrerão por conta da 
contratada, sem ônus adicional ao Município. 
4.9 A contratada deverá entregar a edificação em perfeitas condições de uso, estando a partir 
de então conforme descritivo em projeto. 
 
5- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Contratação de empresa especializada para o serviços de restauro, com fornecimento 
de material e mão de obra, na edificação abaixo mencionada.  

Todos os documentos que serão entregues deverão conter o nome completo, número 
do registro no Conselho e rubrica dos responsáveis técnicos. Sua execução se dará nos prazos 
descritos nesse termo de referência.  
 
5.1 Do local: 

Núcleo de casas 
enxaimel 

ENDEREÇO 
ÁREA 

CONSTRUÍDA 

Casa de janelas 
amarelas 

Rua da Cascata, 158, casa 5 do Núcleo 
de casas enxaimel 

49,75m² 

  
6- PRAZO DE EXECUÇÃO 
 Os serviços técnicos, descritos no objeto, após assinatura do Termo de Contrato e 
Autorização do início dos serviços, deverão ser desenvolvidos e executados de acordo com o 
Termo de Referência e os prazos descritos no cronograma físico-financeiro. 

O prazo de conclusão da execução do serviço não será prorrogado, salvo justificativa 
fundamentada, com argumentos consistentes, que será avaliada pela Administração Pública 
Municipal. 
 
 
 
7- LEGISLAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

7.1 Legislações: Deverão ser atendidos os seguintes Regulamentos, Normas e 
legislações para a execução dos serviços, dentre outros: 
· ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de fundações; 
· ABNT NBR 7203 – Madeira serrada e beneficiada; 
· ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – seleção e projeto; 
· ABNT NBR 9574 – Execução e impermeabilização - procedimento; 
· ABNT NBR 9685 – Emulsão asfáltica para impermeabilização; 
· ABNT NBR 5648 – Tubo e conexões de PVC com junta soldável para sistemas prediais de 
água fria; 



· ABNT NBR 5680 – Dimensões de tubos de PVC rígido; 
· ABNT NBR 14878 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – requisitos e 
métodos de ensaio; 
· ABNT NBR 15097-1 – Aparelhos sanitários de material cerâmico – parte 1: Requisitos e 
métodos de ensaio; 
· ABNT NBR 15097-2 – Aparelhos sanitários de material cerâmico – parte 2: Procedimentos 
para instalação; 
· ABNT NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistema de 
esgoto sanitário; 
· NR 10 – Segurança em instalações de serviços em eletricidade; 
· ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
· ABNT NBR 13529 – Revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânica; 
  

7.2 Responsabilidades: É vedada, sem prévia anuência do Município de Ivoti, a 
subcontratação de serviços constantes na presente Especificação Técnica, no todo ou em 
parte, sendo de inteira responsabilidade do Contratado, sendo, desde já, exigido para todos 
os Laudos, as assinaturas dos profissionais legalmente habilitados e acompanhados das 
respectivas ART’s e/ou RRT’s. 
 
8- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços contratados serão executados conforme Memorial Descritivo e Projetos em anexo 
e legislações atualmente vigentes, observando-se o que segue abaixo. 
 
8.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 
 A obra, em todas as suas etapas, deverá ser constantemente acompanhada por 
arquiteto e/ou engenheiro com experiência em obras de restauro. O mesmo deverá 
preencher o diário de obras e se reportar a contratante sempre que necessário. 
 
8.2 SERVIÇOS INICIAIS 
 Nesta etapa deverá ser instalada a placa de obra conforme modelo a ser fornecido 
pela contratante. Também deverão ser feitas as remoções e demolições seguindo as diretrizes 
contidas no memorial descritivo para esse tipo de obra (restauro). A destinação dos resíduos 
é de total responsabilidade da contratada. 
 
 
8.3 FUNDAÇÕES 
 Os serviços necessários para essa etapa da obra deverão obedecer rigorosamente ao 
projeto específico de fundações. 
 
8.4 DRENAGEM 
 Para maior conservação da edificação, será necessária adequações no sistema de 
drenagem existente. Este deverá ser executado conforme projeto anexo. 
 
8.5 PAVIMENTAÇÃO 
 Deverá ser executado novo contrapiso na área que compreende a entrada dos fundos 
e banheiro. Parte do piso que está em condições de ser recuperado, será removido e 
recolocado e a outra parte será removida e substituída totalmente.  
 
8.6 PAREDES 



As paredes danificadas estruturalmente deverão ser recuperadas seguindo as 
orientações constantes no memorial descritivo em anexo, bem como a composição do reboco 
a ser recuperado.  
 
8.7 TRATAMENTOS 
 As peças de madeira a serem substituídas deverão receber tratamento adequado 
antes de serem postos em seus lugares. As paredes com alvenaria aparente também deverão 
receber tratamento conforme descrito no memorial.  
   
8.8 PINTURAS 
 As pinturas serão executadas conforme especificações contidas no memorial 
descritivo. 
 
8.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 As instalações elétricas deverão seguir o projeto específico e memorial descritivo. 
 
8.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 As instalações hidrossanitárias deverão seguir o projeto específico e memorial 
descritivo.  
 
8.11 SERVIÇOS FINAIS 
 A obra deverá ser entregue livre de entulhos e limpa de todo resquício de obra. 
  
 
9 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços deverão, obrigatoriamente, ser executados de acordo com este Termo de 
Referência. 

A CONTRATADA deverá declarar a plena aceitação e submissão à Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos, relativa ao teor das especificações técnicas e de serviços 
constantes do Memorial Descritivo, bem como de todas as disposições legais que se aplicam 
à espécie. 

Os itens e quantitativos constantes no quadro de orçamento são estimativos, devendo 
ser conferidos pelo PROPONENTE.  

Ocorrerão, por conta da CONTRATADA, o fornecimento de todas as ferramentas e 
equipamentos de trabalho e de segurança, além de todos os serviços e materiais correlatos 
necessários para os serviços descritos no Memorial Descritivo e na relação de quantitativos. 

Nenhuma alteração no Projeto ou Memorial Descritivo, determinando ou não 
encarecimento da obra, será executada sem autorização do CONTRATANTE. 

Sempre que for sugerida pela CONTRATADA qualquer modificação, esta deverá ser 
acompanhada de orçamento correspondente, se apresentar alteração de preço para mais ou 
para menos. 

A obra será por empreitada global, devendo o CONTRATADO executar plenamente 
o projeto no valor apresentado na proposta da licitação, ou seja, a contratação da obra será 
por preço certo e total. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de 
quaisquer modificações que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo 
CONTRATANTE e pelo Autor do Projeto.  

A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento dos materiais necessários 
para a plena execução dos serviços. O transporte, guarda e manuseio destes materiais será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 



 
Todas as informações e esclarecimentos sobre o presente Termo de Referência serão 

prestados pelo Departamento de Planejamento Urbano. 
 Endereço: Rua José de Alencar, 780 – Ivoti/RS 

Telefone: 51-3563.6788 
A Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos designará 01 (um) técnico para o 

gerenciamento do contrato, para a fiscalização da obra e para a realização de medições, cuja 
identificação e contatos serão fornecidos à CONTRATADA anteriormente ao início das 
obras.  

 
10 – VALORES ESTIMADOS 
 Os valores estimados para realização do serviço objeto deste Termo de Referência 
estão detalhados na Planilha Orçamentária. 
 
11 – PRAZOS 
 O prazo total para execução das obras de revitalização é de no máximo 3 (três) meses, 
a contar do dia de recebimento da Ordem de Serviço. Não há possibilidade de prorrogação 
de prazo. 
 
12 – GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÕES 

A Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos designará técnico para 
gerenciamento do contrato, fiscalização de obra e realização de medições, que será 
responsável pelas seguintes tarefas: 
12.1 Gerenciamento: 

Acompanhar todos os processos que envolvam o contrato. Realizar o atendimento a 
solicitações provenientes do executivo municipal, da comunidade atingida e da 
CONTRATADA. 

Promover reuniões regulares entre a equipe técnica da Prefeitura e a CONTRATADA 
para atualização e alinhamento de informações, solucionando eventuais dúvidas e ou 
dificuldades e permitindo o bom andamento da obra. 
12.2 Fiscalização: 

Receber medições com entrega de planilha elaborada e assinada pelo técnico 
responsável pela execução da obra e atestar as faturas apresentadas para pagamento, validá-
las ou devolvê-las quando apresentarem erros ou falta de documentação; 

Verificar e informar se os custos e andamento do serviço estão se desenvolvendo de 
acordo com a ordem de serviço, com o cronograma físico-financeiro, com os termos do 
contrato, do projeto e do orçamento; 
12.3 Medições: 

Juntar e analisar a documentação para encaminhamento à Secretária do 
Desenvolvimento para assinatura e à Secretaria da Fazenda do Município para liquidação 
dos valores medidos. 

A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou 
defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 
condições do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas, 
especificações e métodos citados. 
  
13 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 De modo geral, a contratada fica responsável pela execução de todos os serviços 
necessários à utilização do espaço de maneira segura e estável. Deverá atender a todos os 



requisitos estipulados neste Termo de Referência, observando-se em especial aos critérios e 
detalhamentos presentes no Memorial Descritivo anexo. Deverá ainda atentar aos requisitos 
previstos nos Projetos da obra de restauro. Quaisquer dúvidas que surgirem, serão 
esclarecidas pela equipe de engenharia e arquitetura do Município.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXO III  
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO  
Restauração da Casa das Janelas Amarelas de Ivoti 
Local: Estrada para Picada 48, Núcleo das Casas Enxaimel – Ivoti/ RS 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Ivoti 
ÁREA TOTAL:  49,75  m² 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 

O Memorial Descritivo apresenta as soluções para restauro da edificação erguida na 
técnica de enxaimel. Este documento também complementa o projeto arquitetônico anexo bem 
como prescinde dos Laudos elaborados em 2017 para sais, argamassas, tintas e do memorial 
descritivo do diagnostico, que permite verificar os pontos com danos. 
 
HISTÓRICO DO TRABALHO 
 
 Em julho de 2017 nossa empresa WO - Projetos, Arquitetura e Restauro Ltda. realizou um 
levantamento cadastral e de danos, com laudos para sais, umidade e tintas e recomendações 
urgentes para saneamento de alguns danos e escoramento provisório da antiga casa. Em agosto 
do mesmo ano a empresa Estrutural Consultorias e Projetos Ltda foi contratada para dar 
soluções emergenciais para danos estruturais na casa. 
 Desde então, a Casa das Janelas Amarelas encontra-se  livre de entulhos, protegida por 
tapumes, com sua estrutura liberada e reforços propostos pela engenharia efetivados.  
 O projeto que concluímos com este memorial, consta de: projeto arquitetônico contando de:  
plantas de piso, barrotes, fundações, 6 cortes, 4 fachadas; também anexamos a este projeto de 
interiores, planta de luminotécnica, projeto para fundações, bem como orçamentos para 
mobiliário projetado, luminárias, mão de obra e material para execução do projeto arquitetônico. 
 
 
1.0 INFRA ESTRUTURA: VIGAS, BALDRAMES, DRENAGEM E CONTRAPISO. 
 
1.1 VIGAS DE REFORÇO 
 Foram projetadas 5 vigas de concreto moldado no local para reforço e estabilização dos 
barrotes que sustentam o piso de tábuas corridas. Esta vigas possuem projeto e calculo especifico, 
que está anexo a este material, o qual foi elaborado pela empresa Estrutural Consultorias e 
Projetos Ltda.  
 
1.2 VIGAS DE BALDRAME 
 Vigas de baldrame da trama enxaimel, ou seja as vigas em madeira que se apóiam sobre as 
fundações de pedra, apresentam algum comprometimento em função da umidade, conforme já 
anunciamos no Laudo apreciativo do diagnostico de danos (elaborado em 2017). 
 Portanto, para solucionar estes danos, e após a trama do enxaimel devidamente apoiada e as 
vigas de reforço (em concreto) já executadas, serão feitas as substituições parciais propostas neste 
projeto, ou seja: as vigas do baldrame Norte, que será parcialmente substituída, através do 
sistema de encaixe ou sambladura, e a substituição total do baldrame intermediário (figura 1).  
 
  



 
 

 
 
 

 
Figura 1: Sambladura para a substituição do baldrame Norte 

Fonte: Levantamento de Danos, 2017. 
 

  Todas as demais vigas do baldrame da trama enxaimel, deverão ser inspecionadas, 
conferidas sobre possíveis focos de térmitas ou umidade e restauradas com o acompanhamento 
de detalhes específicos. O diagnostico revelou poucos danos em outras peças, porém nem todos 
os trechos puderam ser devidamente conferidos ou acessados por ocasião dos levantamentos. 
 
 
1.3 DRENAGEM 
 Todo o perímetro da edificação possui calha em alvenaria rebocada que tem a função de 
drenar a umidade que provem do lençol freático e das chuvas e enchentes recorrentes no local. 
Conforme diagnostico identifica, esta drenagem não está eficiente, nem em suas dimensões nem 
em seu desenho.  
 Portanto, a drenagem existente, será completamente reformada, utilizando-se inicialmente 
apenas o seu local de implantação original.  
 O projeto  apresenta as soluções para a drenagem, porém lembrando que esta deverá ser 
completada no local, de acordo com a situação encontrada. 
 As novas calhas serão aumentadas em largura e profundidade e executadas em concreto, 
impermeabilizadas e receberão grelha metálica na sua face superior, permitindo inspeção e 
limpeza periódica (figura 2).  
 Também estão previstas 6 calhas para escoamento das possíveis inundações sob os barrotes, 
que foi identificado no diagnóstico. Essas calhas escoam a água na direção das drenagens. Essas 
serão elaboradas sobre contrapiso com caimento, conforme pode ser conferido na figura 3. 
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Figura 2: Detalhe da calha de drenagem 
Fonte: Projeto arquitetônico, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Calhas de escoamento para drenagem 
Fonte: Projeto arquitetônico, 2018. 

 
 
1.4 CONTRAPISO 

 
 Será executado um contrapiso em concreto sobre o chão compactado, para promover o 
escoamento de águas provenientes das enchentes e subida do lençol freático. Este contrapiso 
deverá possuir caimento inverso ao sentido das vigas de concreto e será executado em panos, 
entre as mesmas. A espessura deste contrapiso, bem como o traço do concreto, está identificado 
no projeto anexo para vigas de  fundações.  
 Importante observar que na porção mais a Sul da edificação, ou seja, nos fundos da casa, 
existe uma intervenção que servia para cozinha e banheiro. Esta parte da casa não possui 
barroteamento de madeira, e quando possui são os antigos baldrames do enxaimel, que se 
encontram ali, semi enterrados. Portanto, este local, na figura 3 com hachuras, deverá ser 
inspecionado, o piso removido e se necessário refeito, respeitando a altura ali encontrada. O 
acabamento deste contrapiso será em cimento queimado, conforme projeto arquitetônico anexo. 

 
 
2.0 PISO 
 O piso da antiga casa parece ser original, em tábuas de  madeira com 30 cm de largura  nos dois 
compartimentos e, em cimento queimado na porção Sul, que acredita-se seja mais recente.  
Ambos serão restaurados. 
 
2.1 MADEIRA: BARROTEAMENTO e ASSOALHO. 

local do 
contrapiso 

existente 



 O piso em madeira está assentado sobre barrotes com diferentes dimensões, os quais estão 
simplesmente apoiados (bi-apoiados) nas fundações de pedra de arenito. Devido a presença 
constante de água (sob os barrotes) proveniente de inundações ou enchentes, estes na sua 
maioria, estão deteriorados pela umidade. Para restauração propõe-se a substituição criteriosa 
dos barrotes deteriorados, usando para isto o diagnostico, onde indicar mais do que 50% 
deteriorado, substituir a peça por outra de igual dimensões. Os barrotes que permanecerem bem 
como os novos, ficarão apoiados pelas vigas de concreto que estão projetadas e de acordo com 
projeto especifico. 
 A restauração do assoalho prioriza o máximo de conservação no ambiente projetado para 
receber exposição de produtos e substituição total do assoalho do ambiente recepção, conforme 
pode ser constatado no projeto arquitetônico na figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4: Planta baixa pisos.  
Fonte: Projeto arquitetônico, 2018. 

 
 
 
 
 
2.2 PISO EM CIMENTO QUEIMADO. 
 O piso da copa, lavabo e acesso fundos, será reconstruído e receber acabamento de cimento 
queimado. Primeiro procedimento consiste em remover todo o contrapiso de tijolos e outros 
materiais, com posterior reconstrução usando brita e argamassa forte de cimento e areia. Deve 
haver o cuidado de nivelamento com o piso assoalhado e, ao remover o piso existente, proceder 
inspeção para saneamento de umidade ascendente, com impermeabilização do contrapiso. 
Posterior, este será finalizado com nata de cimento e pó de mármore, sendo queimado com 
desempenadeira e polido com cera.  
 
 
3.0 ALVENARIAS ou VEDAÇÕES DO ENXAIMEL 



 As alvenarias constituem-se na sua maioria de alvenarias de vedação em pedras de arenito 
rebocada. Estas devem permanecer na sua materialidade e, somente nos locais onde há 
necessidade de acesso aos baldrames, (conforme indicado no memorial do diagnostico, 2017)  
para substituição dos mesmos, serão reconstruídas. 
 As vedações em alvenaria que serão reconstruídas se encontram na fachada principal. Para a 
reconstrução recomenda-se criterioso procedimento que consiste em: escoramento da estrutura 
enxaimel; remoção das pedras, uma a uma, com marcação de cada peça; substituição do 
baldrame comprometido, recolocação das peças de arenito de acordo com a numeração, ou 
marcação. Ou seja, cada peça volta ao seu local de origem, vedando novamente e consolidando as 
paredes que, nestes pontos, apresentam rachaduras e não apresentam conexão com a estrutura. 
 A parede interna, que divide as duas salas principais e cuja solidez também está 
comprometida, também será desmanchada, para permitir o acesso e a troca do baldrame 
intermediário. Estas peças também devem ser mapeadas e marcadas antes da remoção e deverão 
ser guardadas em deposito para reposição de materiais ou futuras restaurações. Esta parede 
ficará conforme projeto (figura 5), sem o preenchimento, apos o restauro, permitindo visualização 
entre os ambientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Vista parede interna.  
Fonte: Projeto arquitetônico, 2018. 

 
Ainda existem alvenarias que apresentam outra materialidade, por conta de intervenções 
que ocorreram ao longo do tempo, e ainda outras, cujo reboco caiu por falta de cuidados ou 
reparos inadequados. Estas superfícies, de acordo com diagnostico e projeto arquitetônico, 
permanecem na restauração, sem reposição do reboco, mantendo assim as marcas do tempo 
(ver cortes BB' e CC' anexos). 
 

4.0 REBOCOS E ACABAMENTOS SUPERFICIAIS 

 Após os reparos e reconstruções nas alvenarias, estas serão limpas e inspecionadas, e, de 
acordo com o diagnóstico, onde houver  danos no reboco estes serão removidos e somente nestes 
locais, e de acordo com Laudo dos Rebocos Argamassas, será executado um reboco com traço e 
granolumetria da areia recomendadas. Transcrevemos aqui as recomendações em relação aos 
acabamentos: 



Hoje o reboco da casa está coberto com uma camada de cimento ou 
massa fina e tinta acrílica. Isso pode aumentar a perda da cal, pois 
com esta camada, o reboco não pode mais "respirar" e, a umidade, 
fica no reboco, provocando reações químicas.  
Para reforma do reboco é recomendado de usar só cal e areia. Não é 
recomendado usar uma terra lavada, pois este contém muito barro 
que pode danificar o reboco. É recomendado usar cal e uma areia de 

um barranco com grãos subarredondadas. Para recompor a cor do 
reboco pode ser usado um pigmento de óxido de ferro (Laudo de 
Argamassa, 2017. grifo nosso). 

 Internamente serão adotados os mesmos procedimentos, ou seja, limpeza, retirada de reboco 
solto e recomposição de acordo com orientação dos laudos de argamassa. 
 Procedidos os reparos no reboco a casa deve receber repintura à base de PVA nas cores 
atuais, ou seja, branco para alvenarias rebocadas. 

 
 
5.0 MADEIRAMENTO E ACABAMENTOS SUPERFICIAIS  

 O madeiramento do enxaimel, especialmente as peças novas para reparos ou sambladuras 
(baldrames) devem ser tratadas com substancia descupinicida antes da reposição. Após, a 
pintura das madeiras do enxaimel, deve ser com verniz natural onde ainda for possível, sobre a 
madeira original e onde houver tinta a base de esmalte sintético, simplesmente retoques se 
necessário. Dessa forma, se mantém as novas madeiras destacadas das madeiras originais e se 
preserva toda a estrutura de sobreposição de camadas de tinta inadequada. 
 Dentro do possível, toda a tinta inadequada, deveria ser removida. 
  Nas janelas, que foram pintadas a base de esmalte sintético na cor amarela, mantém a cor 
recente, com retoques ou repinturas onde houver reparos ou reposição de peças. 
  Nas madeiras dos barrotes bem como nas madeiras do assoalho, também deverá haver 
tratamento prévio a base d'água, contra térmitas, e no assoalho acabamento de superfície em cera 
quente. 
 O piso original, restaurado, recebe lixação leve, para retirada de crostas promovendo apenas 
limpeza superficial, sem modificar danos ou vincos do tempo. 
 O piso novo, que será colocado na sala de entrada, ou recepção, deve ser lixado e polido e 
finalizado com cera quente natural, demonstrando de forma sutil, e sem se destacar 
demasiadamente, as diferenças de tempo.  

 
 
6.0 ESQUADRIAS: JANELAS E PORTAS. 
 

 As janelas em tampão de escuro e portas em réguas de madeira com travessas 
também em  madeira, na sua maioria possuem poucas intervenções, portanto ainda se 
mantém originais, com ferragens artesanais originais em ferro fundido, conforme atesta o 
levantamento de esquadrias realizado no ano de 2017.   
 Os caixilhos internos de abrir, são quadriculados em madeira e vidro e 
aparentemente mais recentes. As vidraças internas, também devem ser removidas, limpas e 
reparadas para depois voltarem ao seu local restauradas.  
 Para restauração, portanto, recomenda-se retirada de todas as esquadrias, 
identificando cada uma de acordo com  o levantamento realizado no diagnostico de 2017. Os 
danos ali identificados devem ser sanados, as intervenções inadequadas removidas e 
recomposição de cada uma das peças de acordo com a análise uma a uma.  



 A pintura recente em esmalte amarelo deverá ser mantida, em função da dificuldade 
de remoção desta tinta. As novas peças, réplicas, caso seja necessário, por exemplo porta do 
lavabo ou janelas internas que estejam muito danificadas, devem ser analisadas caso a caso, 
podendo se manter em madeira natural, para se distinguirem da madeira original. 
 
 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

  Toda a instalação elétrica será refeita e adequada ao novo uso. O projeto de 
luminotécnica anexo a este, apresenta as soluções adotadas.  
 Todas as tubulações ficarão aparentes e as luminárias serão adequadas ao projeto de 
interiores também anexo a este. 
 

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 Toda a instalação hidrossanitária  será refeita e adequada ao novo uso. O projeto 
hidrossanitário deve respeitar os pontos apontados no projeto arquitetônico.  
 Todas as tubulações  de esgoto devem ser embutidas no piso que será reconstruído. 
As tubulações de água podem ser aparentes, sobrepostas às alvenarias e alimentando os 
pontos projetados, ou seja: lavatório e vaso sanitário no lavabo, bem como uma pia para a 
copa. 
 As louças sanitárias serão da marca Deca e vaso sanitário com caixa acoplada e 
lavatório de parede  ou com suporte. A torneira para lavatorio, também Deca, com sistema 
de acionamento do tipo "Pressmatic". A bica para pia de cozinha deve ser giratória e de mesa. 
 
 

8.0 ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA 

 
A estrutura do telhado não foi devidamente inspecionada, por se encontrar difícil acesso na 
ocasião do diagnostico e, portanto, não foi possível analise dos danos.  
Por outro lado foi possível perceber que a mesma não é mais original ou recebeu reforma 
recente. Recomenda-se na restauração, total inspeção da estrutura, reparo de peças com 
danos ou de bitolas inadequadas e posterior aplicação de substancia descupinicida, 
mantendo todo o madeiramento natural e dentro do possível aparente.  
 O telhado é de fibro-cimento aparentando também intervenção recente. 
 As empenas são em tábuas de  madeira matajuntadas e devem ser restauradas e 
mantidas na cor original. 
  

9.0 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

 Foi projetada nova drenagem no perímetro de toda e edificação. Esta deverá ser 
executada de acordo com o projeto, em concreto moldado no local e impermeabilizado com 
aditivo à massa. A forma da nova drenagem prevê ventilação permanente das fundações de 
pedra. Esta ventilação e acesso à manutenção dessas calhas para limpeza, deve ser protegida 
por grelha metálica executada em módulos que permitam fácil remoção para inspeção 
regular. 
 As saídas dessas drenagens serão direcionadas para o esgoto pluvial existente no 
Núcleo das Casas Enxaimel. 
 As calçadas externas, onde se fizer necessário, serão reparadas com o mesmo material 
e forma atual. 
 
9.1  AGRESSIVIDADE DO LENÇÓL FREATICO E ENCHENTES 



 Caberá ao contratado investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, 
caso constatado, será imediatamente comunicado ao contratante. A proteção das armaduras 
e do próprio concreto contra agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos 
especiais por parte do contratado, bem como de cuidados de execução, no sentido de 
assegurar-se a integridade ausência de danos aos componentes de interesse de preservação 
da edificação existente. As conclusões dos estudos referidos acima, bem como os processos e 
cuidados a serem adotados na execução dos trabalhos, serão submetidos à prévia aprovação 
do contratante, sem que tal aprovação exima, de qualquer forma, as responsabilidades do 
contratado. 

 
PROCEDÊNCIA DE DADOS 

O executante deverá efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que 
compõe a obra. Em caso de contradição, omissão ou erro deverá comunicar ao contratante para 
que seja feita a correção. Qualquer divergência entre as medidas cotadas em planta baixa e no 
local deverá ser comunicada ao contratante. 

Eventuais adaptações, em situações específicas, poderão ser propostas pelos autores. 
Deverão ser construídos galpões para funcionamento de sanitários, escritório, alojamento e 
depósitos. Deverá ser providenciado um depósito para material, junto ao canteiro de obras, sem 
prejudicar o acesso e controlado diariamente. 

A localização dos galpões no canteiro da obra será definida pelo executante e 
aprovado pela fiscalização. 

 
     
IVOTI, em 09 de junho 2018. 
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