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Tel.: (69) 3345-2319 – Cabixi –Rondônia PROJETO BÁSICO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento ao que dispõe os incisos I e II do artigo 7º da Lei nº. 8.666./93, 

alterada pela Lei nº. 8.883/94 apresentamos o presente Projeto Básico para que 

no procedimento legal, seja contratada empresa especializada em Construção 

de Prédio Público através de Processo Licitatório. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O objeto destas especificações é a Construção de Barracão da Feira Municipal, 

sito a Rua Aimorés, s/n, Setor 02, Quadra 03, Lote 01, Município de Cabixi/RO, 

neste Estado Rondônia. 

 

3. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

O orçamento para execução do objeto está previsto na seguinte rubrica: 

 

Unidade Orçamentária: 0700 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; 

Projeto Atividade: 1.024 - Construção do Barracão da Feira Municipal – Convênio 

Federal 

Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações 

Reserva Orçamentária: 250.000,00 

 

Projeto Atividade: 2.051– Manutenção das atividades da SEMAP – Contrapartida; 

Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações 

Reserva Orçamentária: R$ 5.000,00 

 

4. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

A obra será executada com fundações, infraestrutura, superestrutura em concreto 

armado. A cobertura em telha de aluzinco. 

A obra consistirá na CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL, com 

uma área total de 360,00 m², com as seguintes características principais: Serviços 

Preliminares(placa de obra, capina, depósito, locação e tapume); Movimento de 

Terra (escavação manual); Infra Estrutura (estaca, lastro fabricação de fôrma, 

armação concreto fck=25mpa, lançamento/aplicação, impermeabilização); 

Superestrutura (fabricação de fôrma, armação concreto fck=25mpa, 

lançamento/aplicação); Alvenaria (alvenaria, cobogo); Cobertura (tesoura estrutura 

metálica, trama de aço, telhamento de aço, subcobertura de manta plástica, cumeeira, 

rufo, calha e forro PVC); Revestimento de piso (piso em concreto); Revestimento de 

paredes (chapisco e massa única); Pintura (massa látex e pintura); 

Hidrossanitário (instalações água fria, esgoto, drenagem pluvial, escavação, 

equipamentos, suporte da caixa d’água), Serviços Complementares Externos 

(limpeza final da obra); Elétrico (iluminação, caixa em PVC, tomadas condutores, 
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caixa alta aço inox e limpeza final da obra). 

 

5. JUSTIFICATIVA 

O Município de Cabixi, localizado ao Sul do Estado de Rondônia, faz fronteira 

com o Estado do Mato Grosso e a República da Bolívia, tem segundos dados do 

IBGE 6.575 habitantes. Dentre as fontes de economia destaca-se a agricultura 

familiar cuja atividade é desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Muitos 

produtos são comercializados semanalmente na feira municipal agregando 

renda familiar aos produtores rurais do Município. A feira municipal hoje 

funciona na via pública sem nenhuma infraestrutura para atender tantos os 

feirantes como a população de modo geral. Soma-se a isto o período de chuva 

que impossibilita sua realização. Com o projeto em foco CONSTRUÇÃO DO 

BARRACÃO DA FEIRA a ser construída em área estratégica da cidade haverá 

condições necessárias ao funcionamento da feira municipal atendendo toda a 

população do Município, cujos objetivos: - dotar a feira municipal de condições 

adequadas de atendimento ao público; - permitir a exposição de produtos a ser 

oferecidos ao consumidor baseados em critérios adequados de vigilância 

sanitária; - atender diretamente cinquenta feirantes/produtores; - atender 

indiretamente duas mil e quinhentas pessoas/consumidoras da sede do 

Município; - melhorar a qualidade de vida da população que é o objetivo 

primordial do programa. o Barracão da feira será construído em alvenaria, com 

ambientes adaptados especialmente para atender a demanda. 

 

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO 

 

O prazo para execução da obra será de 150 (cento e cinqueta) dias corridos, contados 

a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do 

contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a 

sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

 

Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o 

recebimento pela empresa da Ordem de Serviço; 

 

As medições dos serviços executados serão realizadas a cada 30 (trinta) 

dias, pela comissão de fiscalização, acompanhado pelo Responsável 

Técnico da Empresa. 

 

 

7. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 
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referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 

CONTRATANTE; uma guia das respectivas ART´s/ RRT´s deverá ser mantida no local 

dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entende-se 

que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo 

prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código de 

Processo Civil Brasileiro (CPC). 

 

8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes 

de transcrição: 

-Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

            -Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

9. MATERIAIS 

 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de 

primeira qualidade e obedecer às normas técnicas especificas. As marcas citadas 

nestas especificações constituem apenas referências, admitindo-se outras 

previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

9.1 - Condições de similaridade 

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes 

condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou 

testada, equivalência técnica (tipos, função, resistência, estética e apresentação) e 

mesma ordem de grandeza de preços. 

 

 

10. MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 

Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, 

vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da 

obra. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva 

guia de recolhimento das obrigações com o INSS; ao final da obra, deverá ainda 

fornecer a seguinte documentação relativa à obra: 

• Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 
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Quitação de ISS referente ao contrato. 

 

11. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA 

 

Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada 

ao objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste PROJETO BÁSICO e seus demais documentos elencados na 

legislação pertinente referente às licitações: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

 

b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

 

c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

 

d) Certidão de Regularidade do FGTS; 

 

e) Certidão Negativa de Debito - CND, relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Seguridade Social ou Certidão de 

Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da Secretaria da Receita Federal, 

da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais –

unificada pela Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de negativa; 

 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa à comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 

07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente 

 

 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva 

com efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c Parecer nº 

271/2012/GPYFM; 
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12. RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA: 

 

a) Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência 

e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos 

últimos 30 (trinta) dias; de acordo com Decisão nº 209/2012/GCPCN e Parecer nº 

310/12/GTAMM 

 

b) Contrato Social ou outro instrumento equivalente, em vigor; 

 

c) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de 

Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente 

autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o Pregoeiro possa 

aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou 

Capital Social Integralizado (licitantes constituídas a menos de um ano), de 10% (dez 

por cento) do valor estimado para contratação.   

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para participar do referido certame licitatório, far-se-á que a as possíveis interessadas 

estejam com as seguintes documentações: 

 

a) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em validade. 

 

b) Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior Habilitado 

em Engenharia Civil, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), em validade; 

 
c) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico, vínculo 

empregatício com profissionais de níveis superiores qualificados, sendo no mínimo de: 
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d) Acervo técnico do(s) profissional(is) indicado(s) na Comprovação de Registro 

da licitante, por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao 

objeto da licitação, que será(ão) o(s) profissional(is) responsável(is) técnico pela obra, 

conforme o critério de maior relevância do empreendimento a qual descreve: 

 

e) A comprovação dos profissionais solicitadas no item (e), poderá ser 

demonstrada por apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, Ficha de Registro de 

Empregado e/ou Contrato de Prestação de Serviços. Devendo obrigatoriamente 

constar seus respectivos nomes na Certidão de Registro e Quitação da Pessoa 

Jurídica do CREA. Para os dirigentes de empresas, tal comprovação poderá ser feita 

através da cópia da ata da assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, 

ainda, do contrato Obras; (Art. 30, inciso II, § 6º, Lei 8.666/93); 

 
f) Declaração de vistoria técnica, de que o engenheiro responsável técnico 

representante da empresa esteve no local da obra, e que tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto deste certame. 

 
g) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, onde comprove a execução de obra 

com características semelhante de maior relevância que trata o item (e) desde Projeto 

Básico. Os atestados serão aceitos somente quando houver a indicação do nº da ART 

que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao 

atestado apresentado. 

 
h) Certificado de regularidade de obras junto ao DEOSP/RO, certificando que a 

empresa licitante não se encontra com pendências perante o Governo do Estado de 

Rondônia em execuções de obras anteriores, conforme disposições constantes do art. 

87 §2º, da Lei 8666/93 e suas alterações. 

 
i) Certificado de Registro de Cadastro – C.R.C. expedido pela Comissão 

Permanente de Licitações– CPL; 
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Planejamento/PMC, certificando que a empresa licitante não se encontra com 

pendência perante o Município de Cabixi, conforme a natureza do serviço a ser 

executado, de acordo com as disposições constantes do art. 87, § 2º, da Lei 8.666/93 

e suas alterações; 

 

14. DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA 

 

a)   A visita técnica à área do objeto do presente edital é opcional, devendo 

observar-se as determinações a seguir: 

 

b)  A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá, obrigatoriamente, 

apresentar junto a sua documentação de habilitação uma declaração de conhecimento 

prévio da área de implantação do empreendimento, podendo a referida declaração, 

ser firmada no Termo de Compromisso. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, 

não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento dos locais da 

realização do serviço e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das 

obrigações assumidas em consequência do presente certame. 

c) Serão INABILITADAS as empresas licitantes que não apresentarem, na ocasião 

da habilitação, a declaração de conhecimento prévio da área de implantação do 

empreendimento ou não apresentarem o atestado de visita técnica emitido na ocasião 

da visita. 

d) Os custos que advierem dessas visitas serão arcados exclusivamente pela                   

licitante, vetada sua computação no cálculo das planilhas de custo por elaboração de 

sua proposta. 

 

e) A Empresa estará emitindo Declaração de visita Técnica, certificando que a 

licitante tomou conhecimento de todas as informações locais onde serão executadas 

as obras objeto desta LICITAÇÃO. A visita técnica deverá ser feita pelo responsável 

Técnico da empresa licitante sendo agendada pelo interessado, para que o 

Responsável Técnico do município possa fazer o acompanhamento no local da 

execução e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessário. Após a visita 

técnica, o Responsável Técnico da Prefeitura, atestará o comparecimento dos 

responsáveis técnicos da licitante em Declaração de visita ao Local da Obra, em duas 

vias impressas com seus dados devidamente preenchidos pela empresa licitante. 
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f) Justifica-se o pedido de agendamento para visita técnica dos licitantes 

interessados, tendo em vista que o responsável técnico da prefeitura necessita para 

acompanhar e prestar todos os esclarecimentos necessários aos interessados. A 

exigência da visita técnica encontra guarida no art. 30, III, da Lei 8.666/93 que prevê a 

possibilidade de a Administração requerer documentos relativos à qualificação técnica, 

os quais comprovarão se a licitante, empresa interessada, tomou conhecimento das 

condições locais, responsabilizando-se pelo bom cumprimento do objeto a ser licitado. 

 

15. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

DO SERVIÇO. 

 

A obra será fiscalizada pelo Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura. 

 

16. DEVERES DA CONTRATADA 

 

Além daquelas determinadas nas Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos 

legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a 

seguir: 

 

a) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou 

especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual 

atualizado ou até o limite da modalidade licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei 

Federal nº. 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame do JURIDICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI; 

 

b) Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por 

escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou 

acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e 

responsabilidades relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou 

parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior; 

 

c) Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento da convocação formal; 
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d) Substituir o serviço, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação 

formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste Projeto, seus 

anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade. 

 

e) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e 

transporte do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto 

neste Instrumento Convocatório; 

 

f) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos objetos com as devidas 

garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra 

empresa; 

 

g) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 

(inclusive fiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente 

contratação; 

 

h) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação 

parcial ou total na execução do objeto; 

 

i) Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam 

favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens 

auferidas refletirão em uma redução de preço; 

 

j) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária 

deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

    

17. DEVERES DA CONTRATANTE 

 

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 

legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

 

a) Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários a execução 

da obra; 
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obedecidas às condições estabelecidas na Nota de Empenho; 

 

c) Acompanhar a execução da obra de acordo com a Nota de Empenho, podendo 

recusar qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo 

com as normas ou descrições; 

 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas 

previstas no CONTRATO. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

a) O Licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das 

demais cominações legais.  

 

b) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;  

 

c) Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente;  

 

d) Advertência; 

 

e) Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 

 

f) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no 

caso de atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento 

contratual, na execução do fornecimento ou prestação de serviço, limitado a 10% (dez 

por cento); 

 

g) Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da 
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Tel.: (69) 3345-2319 – Cabixi –Rondônia proposta, quando convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, 

caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento de 

multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado; 

 

h) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Cabixi - RO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de acordo com o art. 

87  da Lei 8.666/93, inciso III; 

 

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 

 

“Quem, convocado dentro do prazo  de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar  de entregar ou 

aprese ou apresentar  documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução  de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distritos Federal ou Municípios e, 

será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4ºdests Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo  das multas previstas em edital e no contrato 

e das demais cominações legais.” 

 

j) Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a 

Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato; 

 

k) A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 

contratual; 

 

l) A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de 

ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 
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Tel.: (69) 3345-2319 – Cabixi –Rondônia m) Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação 

nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a 

solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os 

documentos necessários à comprovação das alegações, recebida 

contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os 

atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

 

19. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com os serviços realizados, após a vistoria de 

medições e seu recebimento certificado por engenheiro responsável pela obra e a 

comissão de recebimento de obra e serviços da Prefeitura Municipal, mediante ainda 

apresentação de medições dos serviços executados, diário de obra, relatório 

fotográfico (sendo que as fotos deverão ser coloridas, com indicação precisa do 

logradouro e trecho que se referem), apresentação do recolhimento do INSS e FGTS, 

GFIP-SEFIP completa, e apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pela 

comissão de recebimento. 

 

 

20. PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico elaborado segue assinado pelo representante da Secretaria, ciente 

com os termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos. 

 

Cabixi-RO 30 de março de 2020.  

 

21. ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
Marcus Martins Gomes 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

Silvenio Antonio de Almeida 


