PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N." 006/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 161/2019

A Prefeitura Municipal de Santa Rita
envelopes contendo, respectivan-ie.nte, n.

torne. p;iblico que serão recebidos cs
01 Documentos de Habilitação, e n.° 02

Proposta de Preços, no dia 12 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 09:30 HORAS, na Sede da
Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Rita, localizado à Praça

Getúlio Vargas, n.° 40-B, Centro da cidaae de Santa Rita - PB. Na mesma data e
horário, após c credenciamento dos representantes, sera iniciada a abertura aG(s)
envelope[s; de "Documentos de Habilitação" da licítacâc na modalidade T^íADA DE
PREÇOS n.° 006/2019 sob o regime de execução indireta de empreitada por Preço
Global, tipo Menor Preço, conformie descrição contida neste Edital e ncs seus
anexos. O procedimento licitatòrio obedecerá à Lei n° B.666, de 1993, bem como,
á legislação correlata, dem.-nis exigências previstas neste Edital e seus A.nexos,

especificamente nc PROJETO BÁSICO, e ac Contrato.
1.0. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O procedimento licitatório e o Co.ntrato que dele resultar, obedecerão
integralmente as Leis vigentes r.c Pais, especialmente a Lei Federal n" 3.666/93
com suas respectivas alterações e a Lei Complementar n.' 123/06, o Art. 551 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a súniula n.® 331 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), o Código Civil e demais legislações aplicáveis a matéria.
1.2. A obtenção do presente edital será feita junto a Comissão Permanente de

Licitação cu nc link http://licitações.santarita.pb.gov.br/cateaory/editais/.
1.3. Qualquer pedido de esclarecimento era relação a eventuais dúvidas na
interpretação da presente Tomada de Preços deverá ser encaminhado por escrito à
Com.issão de Licitações, junto ao Setor de Licitações, através do endereço e contato
descrito no item 1.2 desce edital. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente
aquelas de ordem estritamente
condições editaiicias.

informais

e

não

poderão ser

consideradas

como

1.4. As empresas que retirarem o edital diretamente pelo site, serão responsáveis
pela consulta de eventuais alterações/informações pertinentes a esta licitação.
2.0. DO OBJETO

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, DA CRECHE

DE BEBELÂNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA
EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA E BEBELÂNDIA NO MUNICÍPIO
DE

SANTA

RITA,

PB,

conforme

especificações

e

cexai.s

constantes no Projeto Sásico e demai;: Anexos deste

olexTientos

técnicos

SDITAL.

2.2. O valor estimado para a e:-:ecução do objete é de R$ 2.039.014,20 (Dois milhões,
trinta e nove mil e quatorze reais e vinte centavos)

3.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO
3.1 - Semente poderão participar da prese.nte licitação as empresas inscritas no
Sistema Unificado de Fcrnececores - SIC.AF do Governo Federal.

3.2. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente
estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.

3.3. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente
licitação, de mais de uma empresa.
3.4. Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo
um representante de cada proponente. Demais representantes terão direito apenas a
assistir as Sessões, sem direito à voz.
3.5. A proponente deverá apresentar documento de credenciamento, conforme modelo
apresentado no Anexo I deste Edital, com a indicação do representante credenciado,
com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa
proponente. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de cópia

do instrumento dando poderes ao
sócio, proprietário, dirigente
apresentar cópia autenticada do
estejam expressos seus poderes

credenciante para nomear o credenciado. Em sendo
ou assemelhado da empresa proponente, deverá
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
para exercer direitos e assumir obrigações em

decorrência de tal investidora. Este documento de credenciamento e a cópia do

Contrato
estar em
3.5.1. A
Edital e
a Sessão

Social ou cópia do instrumento dando poderes ao credenciante deverão
mãos do representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.
falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos deste
da legislação vigente, implicará no silêncio deste representante durante
Pública de Abertura e Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os

envelopes n° 01 e 02.

3.5.2. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os
representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.
3.6. A Comissão de Licitação recomenda aos licitantes a participação efetiva de
representante nas reuniões deste instrumento convocatório e, nas eventualmente
convocadas pela Comissão de Licitações.

3.7. As proponentes deverão apresentar os envelopes n° 01 - Documentos de
Habilitação e n.® 02 - Proposta de Preços, era envelopes separados, indevassáveis,
cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação e
identificando-os como segue:
PREFEITURA .m.üNICIPAL DE SANTA RITA (PB)

TOMADA DE PREÇOS n.°
/20i9
Envelope N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Empresa Proponente:

Representante Credenciado:
E-mail;
Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)

TOMADA DE PREÇOS n.° _/2019
Envelope N" 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa Proponente:

Representante Credenciado:

3.8. Os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitação e n.° 02 - Proposta de Preços
deverão ser entregues, impreterivelmente, até a data e horário da Sessão de
abertura dos envelopes, observando as ressalvas dos itens 4.0. deste edital.
3.9. CONSÓRCIOS: Não é permitida a participação de empresas em consórcio.
4.0. HABILITAÇÃO
4.1 Para que as licitantes sejam tidas como habilitadas se faz necessário a
apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 Declaração negativa de relação familiar ou parentesco com os servidores
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, conforme o ANEXO V.

4.1.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
4.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato

e improbidade adminisrraciva, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sócio majoritário.
4.2 Relativa à Habilitação Juridica:
4.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.2.2 Contraro Social Consolidado e seus Aditivos se houver, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

4.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
4.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
4.3. Relativa à Regularidade Fiscal:

4.3.1 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda, emitido até 90 (noventa) dias antes

da data fixada para a abertura da licitação.
4.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de
Tributos, Certidão Quanto à Divida Ativa da União e Seguridade Social),
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente,
na forma da lei.

4.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.

4.3.4 Prova de Inexistência de débitos inadiraplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.
4.4 Relativa à Qualificação Econômico-Pinanceira:

4.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, contados
da data prevista para o recebimento dos envelopes.
4.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social (2018), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a
variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir.
4.4.3 O licitante terá sua boa situação financeira avaliada, com base na

apresentação junto do balanço, dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (> 1), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante

Prazo SG =

Exigivel a Longo

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

a) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em m.emorial de cálculos
acostado ao balanço, caso o capital social não seja igual ou superior,
como mencionado na alínea anterior;

b) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
corresDondente;

4.4.4 A licitante que apresentar resultado igual ou nenor que Cl (um), en
qualquer dos Índices referidos no subitem anterior, quando de sua habilitação
deverá comprovar, por meio de bala.nço patrimonial dc último exercicio social,
patrimônio liquido mínimo correspondente- a 51 (cinco por cento) do valor
total estimado do contrato. As empresas iniciadas no corrente ano, que não
terão balanço patrimonial, apresentarão o registro do capital social na junta
comercial, ou órgão equivalente.
4.4.5 O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovado através
da Certidão de Regularidade do Profissional emitida pelo CRC, e pelo titular
ou representante legal da empresa. Em se tratando de Sociedade Anônima o
balanço patri.monial deverá ter sido publicado no Diário Oficial.
4.5. Relativa à Qualificação Técnica
4.4.1 Para a execução dos serviços previstos no presente projeto, as empresas
licitantes deverão atender aos quesitos listados abaixo:
a) Qualificação técnica Profissional

aa)Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior ou outro

(s) devidamente reconhecido (s) pelo CRE.A, detentor (es) de atestado (s) e/ou
certidão (ces) de responsabilidade técnica que comprove (m.) ter o (s) profissional
(is) executado para Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas

privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos.
ab) A empresa terá que comprovar por meio de responsável técnico o acervo

de pelo menos 50% da TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

item 92541 das planilhas orçamentárias e 50 % da tubulação de esgotamento sanitário
TTOO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO item 89713 das planilhas orçamentárias
b) Qualificação Técnica Operacional

.Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para
Órgão ou entidade da admiinisrraçâo pública direta ou indireta, rederal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços
de características técnicas sim.ilares as do objeto da presente licitação
co.mpativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, devidamente certiticaoos
pelo CREA.

c) Apresentar prova de inscrição ou registro e com situação regular da
empresa e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
A.rauitetura e Agronomia (CREA.), da localidade da sede aa empresa;

d) Apresentar declaração (ões) individual (is) de participação do pessoal
técnico qualificado para comprovação das exigências contidas na alínea "a" acima
na(s) qual (is) o(s) profissional (is) indicado(s) declare(m) que participará
(âo), a serviço da licitante, dos serviços objeto desta licitação e que autorize(m)

sua(s} inclusão (ões) na equipe técnica que irá (ao) participar na execução dos
trabalhos.

e) Apresentar .Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de
A.cervo Técnico (CAT) dc(s) profissional (is) por execução de obra ou serviço de
caracteristicas semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n° 8.666/93 confor.me itens descriminados na alinea "d" acima.

f) Deverá(âo) constar, preferencialmente, do(s} atestado(s) de capacidade
técnica, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes
dados: data de inicio e térmiino das obras/ser\'iços; local de execução; nome do

contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do{s} responsável (is)
técnico(s), seuts) titulo(s) profissional (is) e número(s) de registreis) no CRE.A;
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

g)

Não

serão

aceitos

atestados

de

fiscalização

ou

supervisão

de

obras/serviços;

h)

Entende-se,

permanente:

para

fins

deste

projeto,

como

pertencente

ao

quadro

- o Empregado;
- O Sócio;

i) A comprovação do vinculo erapreoaticio do(s) profissional(is) relacionado
na alinea "d", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação
do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).

j) Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio de contrato
de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
5.0. VISITA TÉCNICA

5.1. Para participação na licitação será facultada á empresa licitante a realização
de vistoria no local de execução dos serviços, com o objetivo de conhecer sua
localização, particularidades e demais questões pertinentes ao desenvolvimento
dos serviços ora licitados.

5.2. Para a realização de Vistoria Técnica, a licitante deverá agendar data e

horário junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTüRA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
5.3. Realizada a vistoria, será entregue ao representante da interessada a
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA.

o

5.4. As empresas que optarem por não fazer a vistoria técnica DEVERÃO apresentar
a DECLARAÇÃO DE CIÊNCI.A, conforme ane.xo VII deste Edital.

5.5. Quaisquer custos envolvidos na realização da visita serão de responsabilidade
exclusiva da licitante.

6.0. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1. QUANTO ÂS AUTENTICAÇÕES
6.1.1. OS DOCUWENTOS NECESS.i\RIOS Â HABILITAÇÃO

DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE

APRESENTADOS CONFORME A SEQÜÊNCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERÃO SER APRESENTADOS EM
ORIGINAL, OU DEVERÃO SER APRESENTADOS POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPI.A AUTENTICADA
EM CARTÓRIO (FRENTE E VERSO QUANDO FOR O CASO), OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DE IMPRENSA

OFICIAL OU, AINDA, CÓPIA COMUM ACOMPANHADA DO ORIGINAL P.ARA AUTENTICAÇÃO POR
SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. EM TODOS OS CASOS OS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS
QUANDO SOLICITADOS.

6.1.2. Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação
de documentos seja solicitada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas
da data marcada para a abertura do certame, mediante a apresentação dos originais
para confronto.

6.1.3. Nenhum documento será autenticado por Servidor da Administração, após a
abertura da sessão licitatória.

6.1.4. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e
passarão a fazer parte integrante do processo licitatóric.
6.2. CONFIRMAÇÃO DE CERTIDÕES E/OU CADASTROS VIA INTERNET
6.2.1. AS CERTIDÕES E/OU CADASTROS CUJ.A AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRM.AÇÃO VIA
INTERNET PODER.ÃO SER .APRESENT.ADAS POR MEIO DE CÓPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE
DO MEIO ELETRÔNICO. Neste caso, a aceitação do documento ficará condicionada à
verificação da autenticidade pela Inter.net ou perante o órgão emissor.
6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

6.3.1. Todos os dccumientos apresentados para a habilitação deverão estar em nom.e
do licitante, com o n° do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo,
devendo ser observado o seguinte:
a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o n® do
CNPJ da matriz, ou;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da
filial, exceto quanto á Certidão de Débito - Seguridade Social (INSS), por constar
no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto a
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta form.a, apresentar o documento comprobatório
para a centralização, ou;

c) Serão dispensados da apresentação de documentos com o n° do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidas somente em no.me da
matriz.

6.4. MICROEMPRES.SiS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.4.1. DA HABILITAÇÃO DE MICROEKPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR N° i23, DE 14/12/2006.

6.4.2. As microeitipresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos
benefícios introduzidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações, deverão comprovar sua condição através da apresentação dos
documentos abaixo arrolados, conforme o caso:
a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento
expedida pela Junta Comercial, conforme Instrução Normativa n° 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou;
b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - declaração
nos termos do Anexo IV.

6.4.2.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata
o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais
e das sanções previstas na cláusula nona deste edital.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmc que esta apresente alguma
restrição.

6.4.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação.

6.4.3. A não-regularizaçâo da documentação no prazo previsto no subitem acima
imolicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei no S.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantir a execução contratual, a CONTRATADA deverá prestar equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, no prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis após a sua assinatura, nos termos do § 3.° do art. 56 da Lei
8.666/93, com validade durante a execução do contrato e mais 03 (três) meses após
o término da vigência contratual.

7.2. A garantia em títulos terá sua aceitação condicionada à concordância da
Prefeitura e implicará, necessariamente, na transferência para este, de títulos
caucionados mediante endosso.

7.3. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, lor necessária a

prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, ou o valor
inicial pactuado sofrer alteração, a contratada ficará obrigada a providenciar a
renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovadas peia
Prefeitura.

7.4. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, houver acréscimo no
valor contratado, a contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da
garantia com o novo valor ou complementá-lo até alcançar o valor equivalente aos
5% (cinco por cento) do valor total pactuado.
7.5. A Garantia da Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será
devolvido á CONTRAT.ADA após o cumprimento integral das obrigações contratuais por
ela assumidas, bem como também, após o recebimento definitivo da obra por parte
da Prefeitura.

8.0. PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proponente deverá apresentar no envelope n° 02 - Proposta de Preços,
preferencialmente preenchida no anexo fornecido pela Administração, ou então em
papel timbrado com o conteúdo descrito no Anexo VI deste Edital, em 01 (uma) via,
observando o seguinte:
8.2.1 Descrição detalhada do serviço ofertado, identificando o item, a quantidade,

o preço total geral e global em moeda corrente nacional, cora somente 02 (duas)

casas após a virgula, incluídas todas as taxas, impostos, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade,
quando for o caso, e demais custos inerentes à perfeita execução do objeto
licitado.

8.3 ATENÇÃO: Os licitantes deverão indicar o BDI utilizado, bem como a composição
unitária do mesmo.

6.3.1. No cálculo da Composição do BDI, item "tributos", o proponente deverá
informar quais tributos compõem este item.
8.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, não devem integrar o cálculo do LDI (ou BDI), nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, não devendo ser
repassado à contratante (TCU - Acórdão 325/2007).
8.4 O preço global máximo admitido na proposta apresentada será aquele orçado pela
Prefeitura.

8.5 Os preços admitidos na proposta apresentada deverão atender o disposto no
artigo 48 da lei 8.666/1993 (preço inexequível) sob pena de desqualificaçâo da
proposta.

8.6 Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado,
prevalecerão as descrições e os preços apresentados na proposta de preços.
8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da abertura do

o

envelope N° 2 - Proposta de Preços.
9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão contratante dos
documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas no item 7.0

"MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS" do PROJETO BÁSICO na Minuta
do Contrato (ANEXO VIII deste EDIT.í^L).

10 PRAZOS E CRONOGIÍAMA DE EXECUÇÃO

10.1 - Os prazos máxi.mos de execução dos serviços do presente projeto básico serão
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, conforme projeto básico.
10.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 12 (doze)
meses, conforme cronograma de Execução dos serviços.
11.0. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 A Comissão de Licitação encarregada pela licitação, reunir-se-á conforme o
previsto neste edital, e, na presença, ou não, de representantes das Empresas que
apresentaram propostas, procederá como adiante indicado.

11.2 A Comissão de Licitação procederá inicialmente a abertura dos enveropes
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", rubricando os documentos neles contidos, e
submetendo-os

à

rubrica

e

ao

exame

dos

representantes

legais

presentes,

devidamente credenciados, das empresas proponentes.

11.3. A Comissão de Licitação e os representantes presentes rubricarão o envelope
"PROPOSTA DE PREÇOS", que será mantida fechada em poder da Comissão de Licitação.
11.4. O presidente comunicará que ao resultado da análise da documentação de
habilitação será dada a devida publicidade e nessa oportunidade será indicado o
dia, a hora e o local da sessão de abertura das Propostas de Preços das empresas

habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposiçâo de recurso, ou tenha
havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
11.5. Será comunicado, rambém, que a Propostas de Preços das empresas não
qualificadas na Habilitação será devolvida intacta, mediante solicitação
protocolada.

11.6. Lavrada, lida, posta em discussão e aprovada a ata circunstanciada da
reunião, será a m.esma assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes presentes, após o que o presidente da Comissão de Licitação
encerrará a reunião.

11.7. Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a "PROPOSTA DE
PREÇOS", com a presença de qualquer número de representantes das empresas cujas
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" foram classificadas, e após verificar se todos os
envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão os mesmos abertos e seu

conteúdo será rubricado pelos nembros da Comissão de Licitação e pelos
representantes presentes, dando-se, assim, conhecimento dos preços orooostos.
Proceder-se-á, era seguida, conforme o descrito no item 11.6.

11.7.1. Abertura das PROPOSTAS de PREÇO dos licitantes que tenham atingido a
valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação da-s
condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos
detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o

limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram
a valorização mínima;

11.7.2. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será
adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação,
até a consecução de acordo para a contratação.
11.7.3. As propostas das empresas não habilitadas serão devolvidas mediante
requerimento da parte interessada e após concluso o processo licitatório.

12.0. ANÁLISE DO ENVELOPE N® 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO
12.1. Na data/horário prevista no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações
reunir-se-á em sala própria, com a participação de no máximo um representante de
cada proponente, procederá co-mo adiante indicado:

12.1.1. Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes,
f

1

que consistirá na comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possui

poderes para representação da licitante e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, através de identificação pelo documento de identidade.
12.1.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui
poderes

específicos

para

atuar

no

certame,

impedirá

o

representante

de

se

manifestar, lavrar.co-se em ata o ocorrido.

12.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual,
devidamente fechado e identificado.

12.3. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos
envelopes para autenticação de cópias pela Comissão de Licitações.
12.4. Cs documentos de habilitação serão analisados nos termos da legislação que
rege este processo licitatório, obedecidas às i.nstruções da cláusula 6.0
HABILITAÇÃO deste Edital.
12.5. A Comissão de Licitações reserva-se o direito de solicitar da licitante, e.ra
qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos

já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento, ou, ainda, diligenciar junto às
repartições sobre a validade das certidões apresentadas.

12.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na
inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

( í

12.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.0. ABERTURA DO ENVELOPE N® 2 PROPOSTA DE PREÇOS E DO JULGAMENTO

13.1. Abrir-se-ão os envelopes n® 02 - Proposta de Preços das empresas
classificadas na fase de HA3ILIT.AÇÃ0, desde que transcorrido o prazo sem
interposiçâo de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento
dos recursos interpostos.
13.1.1. Rubricará e submeterá à rubrica de Codas as proponentes os documentos
contidos no mesmo. A Comissão de Licitações procederá á verificação do conteúdo
do envelope n° 02, de acordo com as exigências do item 8.0 do Editai.
13.1.2. As propostas de preços terão seu conteúdo técnico analisado, verificandose o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Editai
e seus Anexos, cabendo à Comissão de Licitações decidir, motivadamente, sobre a

análise e julgamento apresentado pelo requisitante.
13.1.3 As licitantes deverão, através de seus representantes credenciados,
elucidar as questões pertinentes levantadas pela Comissão.
13.2 Será desclassificada a proposta que:
a} Não contiver informações que permitam a perfeita identificação e qualificação
do objeto proposto;

b) Contiver emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o
reconhecimento de sua caracterização.

13.3 Caso a licitante tiver sua proposta desclassificada e havendo discordância

de seu representante credenciado, caberá a este solicitar registro motivado de
tal fato em Ata.

13.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública será marcada nova data
para a continuação
presentes.

dos

trabalhos,

devendo

ficar

intimadas,

as

licitantes

13.5 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
nem vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
13.6 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela
Comissão de Licitações e pelos representantes das licitantes presentes.

14.0. HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
14.1. Em não sendo interposto recurso caberá á Autoridade competente fazer a
homologação do processe. Caso haja recurso, a homologação do processo, pela
Autoridade competente, somente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo.

15.0. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1- Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 3.0 "DAS
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO" do PROJETO BÁSICO, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigações da contratada:

a) Providenciar junto ao CRSA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da

Lei n.° 6496/77, da Lei n° 5.194/66 e "da Lei n° 12.378/2010;
b) Submeter á aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicxo dos
trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas
de planejamento;

cj Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, ura DIÁRIO DE OBRAS
e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no
qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que
mereçam registro, devendo ser entregue ao/à Prefeitura, quando da medição
final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação,
que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também,
a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados
e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de
pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para
as atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar ura Responsável Técnico que deverá fazer
pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no
DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal
f)

da obra, por ocasião da visita;
Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante

a execução dos serviços, devendo informar à

Fiscalização sobre qualquer

eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

g) Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações
e demais elementos

de

projeto,

bem. como com as inform.ações e instruções

emanadas pela fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
i)
Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização,
permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo
prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem
efetuados.
j)
Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos.

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse
titulo, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

k)

Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

1)

Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;
m) Comunicar á Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive
princípios de incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos
em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;
o) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam
em, tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades

previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do
contrato;

p) Alocar os recursos necessários á administração e execução dos serviços,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato;

r)

q) Responder pelos encargos trabalhistas, orevidenciários, fiscais, comerciais ou
qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições
e acordes relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente
no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
r) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar
os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes
e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou
indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;
s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços e obras;
t) Submeter á prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido
pelo
Contratante;
u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a
execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As
Built);

o

v) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização roda e qualquer alternativa
de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na
execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições
estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;
w) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e
montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas,
caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, m.ecânicas e de
utilidades;

x) Submeter

previamente

à

aprovação

da

Fiscalização

eventuais

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente à aprovação da

métodos

construtivos

originalmente

ajustes
a

Fiscalização qualquer modificação

previstos

no

plano

de

no

mantê-la

execução

nos

dos

serviços;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido
pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verifiquem vicies, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados;

z.l) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a
contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor
em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária,
devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal
ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

aa) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização,
os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;*
dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos
na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de ooerários
empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos
complementares
(vales-transportes,
refeições
minimas,
cestas
básicas,
equipamentos de

proteção individual-EPI, ferramentas manuais,

uniformes de

trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados,
ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da
necessidade da subcontrataçâo e para tanto seguir as regras constantes na cláusula

deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização
a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

gg)

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto,

como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

hh)

Providenciar

junto

aos

órgãos

Federais,

Estaduais

e

Municipais

e

concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e
obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de
Conclusão),

o

Corpo

de

Bombeiros

(Prevenção

e

Combate

a

Incêndio),

as

concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e
Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica,
Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença
Ambiental de Operação -

o

LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, m.ateriais, e instalações provisórias
do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;
15.2- Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o
Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos
termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse
período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
15.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar
os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, era
divida liquida e certa da Contratada.

15.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não

implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá
única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços
executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.
16.0. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS

16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas,
qualquer

pretenso

interessado

em

participar

da

licitação

poderá

solicitar

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente processo
licitatório.

16.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes
de habilitação, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o ato convocatório do presente processo licitatório.

16.3. Os recursos e contrarrazões de recursos, bem como irapugnação do Edital,
deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações e protocolizados na Setor de
Licitações.

15.4. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado
tal comportamento poderá a Comissão de uicitaçõeS/ ou se for o caso, a Autoridade
Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

16.5. Os recursos e os pedidos de reconsideração relativos aos atos da Comissão

de Licitações deverão ser dirigidos a autoridade competente para analisar e julgálos, por intermédio da Comissão de Licitações, que se manifestará previamente.
16.6. Não serão conhecidos os pedidos de impugnação ou de reconsideração e os
recursos apresentados fora dos prazos e das condições estipuladas neste Edital e

não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-simile ou por email, não recebidos os originais em tempo hábil.
17.0. DAS PENALIDADES

17.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de recebimento da comunicação formal da CONTR.ATANTE, sem
justificativa escrita, aceita pela Administração caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, caduca.ndo o seu direito de vencedor e sujeitando-o
às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
17.2 O atraso injustificado na execução dos serviços, objeto deste Certam.e,
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, sem prejuizc das demais sanções,

f ' equivalente a O,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de
20% (dez por cento) do valor devido, ressalvado o direito da Prefeitura declarar
rescindido o contrato a qualquer tempo, em virtude dessa inadimplência.
17.3 Os serviços entregues em desconformidade com as especificações solicitadas
que não forem devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
ocasionarão na incidência da multa prevista no item 17.7 , "bl" , pois nessa
situação a desconformidade de especificações eqüivalerá a não execução.
17.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente,
não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratôrio e, portanto, não
eximem a CONTRATAD.A da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em
apreço.

17.5 A CONTRATADA não incorrerá nas multas acima indicadas, quando o atraso na
execução da obra for motivo por Força Maior.

17.5.1

Entende-se

por

motivo

de

Força

Maior:

greve

ou outras

perturbações

industriais, atos de inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, enchentes, perturbações
civis,
explosões,
ou
qualquer
outros
acontecimentos
semelhantes
acima
relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer
parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua

f* ! ocorrência.
17.5.2 O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por
legislação ou reçulamenraçâo, por ação ou omissão da CONTRATANTE que venha
ocasionar atrasos à CONTRATADA. Ne.nhuma parte será responsável para com a outra
pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.

17.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverá ser
estendido por igual período que seja necessário para compensar o tempo de
interrupção causado pelo motivo de força maior.
17.7 Pela inexecução cotai ou parcial das condições estabelecidas neste ato
convocatório, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa do contratado no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para
os quais tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as penalidades;
b) MULTA - multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecução total;
bl) MULTA no percentual de 20% do valor não executado do contrato, por inexecução
parcial;

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com
a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

d) DECLARAÇÃO DE 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.
1*7.8 A titulo exemplificativo, são consideradas situações caracterizadoras de
descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:
a) Não atendimento ás especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço
ou de suas parcelas;

c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação a Prefeitura;
d) Entrega de mercadoria

falsificada,

furtada,

deteriorada,

danificada

ou

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f) Prestação de serviço de baixa qualidade;
g) Demais situações que causem prejuízos à Administração.
17.9 As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando
possuidoras de fatos geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo cora a
gravidade da conduta.
17.9.1 As sanções relacionadas no item 17.7, aiienas "c" e "d" também poderão ser
aplicadas àquele que:

( ' a) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b) .Apresentar declaração ou documentação falsa;

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d; Não mantiver a proposta;
e) Fraudar a execução do futuro contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal.
17.10 A aplicação das sanções observará o devido
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.

processo

administrativo,

17.11 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos,
a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual.
17.12 Será propiciada defesa á CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

17.13 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados da garantia,
dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

17.14

O

prazo

para

pagamento,

na

eventualidade

das

irregularidades

acima

apontadas, terá seu termo de inicio somente a partir do momento em que as mesmas
sejam sanadas.

17.15 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Erapen"no poderá ser
cancelada e o contrato rescindido.

17.16 Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Administração considerará
motivadamente a gravidade da falta, seus efeitos, "oem como os antecedentes da
licitante ou Empresa vencedora, graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade,
caso admitida a justificativa apresentada em defesa escrita.

18.0. DA FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização da execução dos serviços será exercida pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita - PB, na pessoa de seus servidores, profissionais
Engenheiros ou Arquitetos, para atuarem como supervisores ou fiscais, devidamente
identificados, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer
ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.
a) Exercer todos os atos necessários a verificação do cumprimento do contrato,
dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do
canteiro da obra. Para isso, deverão ser mantidas em perfeitas condições
escadas, andaimes, rampas, elevadores e outros elementos de acesso,
necessários a vistoria dos serviços em execução;
b) Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das
normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem
contra a segurança dos operários, técnicos ou quaisquer outras pessoas que
se encontrem no canteiro de obras, em flagrante desrespeito às normas de
segurança do trabalho do Ministério do Trabalho;

c)

Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem
previsto justificativo técnico por parte da contratada a fiscalização,
cuja a autorização ou não, será feita também por escrito;
d) Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;
e) Registrar no livro diário da obra, as irregularidades ou falhas que
encontrar na

execução das obras e serviços;

f) Controlar c andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas
g) Solicitar a contratada a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer
profissional
ou operário que 6m.barace a sua fiscalização;
h) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os serviços ou substituir
os materiais, sem ônus para a Prefeitura e sem alteração do Cronograma;
i) O
que
também
estiver
mencionando
como
de
sua
competência
e
responsabilidade, adiante neste documento, edital do contrato.

19.0. DISPOSIÇÕES FINA.IS
19.1.

As

instalações

auxiliares

de

apoio

no

Município

não

serão

objeto

de

pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.

19.2. A supervisão e fiscalização própria da CONTRATRADA, necessária para a
execução dos serviços rotineiros e não rotineiros, não serão objeto de pagamento,
devendo seus custos integrar o BDI.

19.3. As demais obrigações contratuais das partes, garantia do contrato, demais
penalidades e as condições gerais de fiscalização e execução encontram-se na
minuta de contrato que segue anexa.

19.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Prefeitura, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocação mediante ato escrito, fundamentado e disponibilizado no processo
para conhecimento dos participantes da licitação.
19.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade
de qualquer docum.ento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuizo das demais sanções cabíveis.

190.7. Apôs apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações.
19.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus .Anexos, excluir-se-á
o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos

em dias de expediente normal na Administração Municipal.

19.9. É facultada á Comissão de Licitações ou à Autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública.

19.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de inabilitação e/ou
desclassificação.

19.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a aferição da sua qualificação
e a exata compreensão da sua proposta.
19.12. As normas que disciplinam este processo licitatório serão sempre
interpretadas era favor da ampliação da dispura entre os proponentes, desde que
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação, observando-se em qualquer caso os preceitos constitucionais e legais
aplicáveis a espécie.
19.13. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação em jornal diário de maior circulação no Município salvo
o disposto no § 1® do art. 109 da Lei 8.666/93.

1914. A participação do proponente nesca licitação implica no conhecimento e na
aceitação de todos os termos deste Editai e seus Anexos.

19.15. Não havendo expediente ou ocorre.ndo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente

estabelecido,

desde

que

não

haja

comunicação

da

Comissão

de

Licitações

em

contrário.

19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser dirigidos a Comissão
de Licitações.
19.17. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitações em conformidade
com as disposições constantes nas Leis citadas no item 1.1 deste Edital.

19.18. Recomenda-se ás licitantes que estejam no local marcado com antecedência
de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a Sessão de .Abertura dos envelopes.
19.19. A proponente que vier a ser vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, podendo
exceder este limite no caso de supressões resultantes de acordo celebrado entre
os contratantes.

19.20. No prazo de até 10 (dez) dias após a homologação/adjudicação do objeto, a
licitante vencedora será notificada para, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias
a contar da NOTIFICAÇÃO, prestar a garantia contratual, sendo condição para a
formalização do contrato, procedendo ainda com a assinatura e devolução do
contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuizo das sanções
previstas na legislação vigente e no presente Ato Convocatório.
19.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresenta

fotocópia

autenticada do contrato social da empresa e suas alterações, para possibilitar a
identificação do(s) sócio(s), proprietário(s) ou representante legal.
19.22. Caso a adjudicatária não preste a garantia e não assine e/ou não devolva o

contrato assinado, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias da NOTIFICAÇÃO, poderá
este órgão licitante, sem prejuizo de aplicação de penalidades à desistente, optar

pela

contratação

das

proponentes

remanescentes,

observada

a

ordem

de

classificação, se alternativamente, não preferir revogar a presente licitação.
19.23 O não atendimento da convocação por parte da vencedora para a assinatura do
Contrato, ou a sua recusa injustificada em assiná-lo, no prazo definido,
configurará como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a
vencedora infratora à multa prevista na cláusula dezoito deste edital.
19.20. Os recursos estão classificados para todos os itens, na

seguinte

orçamentária:

02.180

12 361 1404 1004

27 812 1504 1008
12 361 1404 2198

4490.51

Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto Atividade
Construção de escolas e creches municipais
Construção de auadra poliesoortiva do município
Reforma, ampliação e recuperação de escolas e creches
municipais
Elementos de despesas
Obras e Instalações
Fonte de Recursos

111

Receitas de Impostos e de transferências de impostos
educação

124

Outras transferências do recurso do FNDE

125

Transferência de convênios ou de Contrato de repasses
vinculados à Educação

20.0. FORO, COMISSÃO E ANEXOS
20.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o local da realização do certame, ou seja, foro da Comarca de
Santa Rita/PB.

20.2. A integra de todos o.s textos legais citados neste Edital e seus Anexos
poderá ser obtida por solicitação através do e-mail inforitiado no item 1.2.
20.3. São partes integrantes deste Editai:
Anexo I - Modelo do Dccumenoo de Credenciamenro;

Anexo

II

-

Declaração

de

inexistência

de

fato

superveniente

impeditivo

da

habilitação;

III - Modelo da Declaração quanto ao cuiTipriiiiento ás normas relativas ao trabalho
do menor;

Anexo IV - Modelo de Declaração do item 6.4. - somente para as empresas registradas
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

Anexo V - Declaração Negativa de Relação Familiar ou Parentesco;
Anexo VI - Modelo da Proposta de Preços;
Anexo VII - Declaração de Ciência;
Anexo VIU- Minuta do Contrato;

Anexo IX - Projeto Básico
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

Santa Rita/PB, 25 de outubro de 2019.

Maria Neuma Dias

Presidente - CPL/PMSR

ANEXO I

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

TOMADA DE PREÇOS n.®

/2019

A empresa

Razão Social
, estabelecida na

endereço , em

,
Sr(a).

inscrita

no

CNPJ
sob
n°
portador(a)

municipio/estado CREDENCIA

da

Cédula

ae

Identidade

o

n"

, a participar da

inscrito no CPF sob n"

licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita (PB), na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisões, apresentar
recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
em

de

de 2.019.

Local, data e assinatura do representante legal

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO (PARA
AS LICITANTES CADASTRADAS)

TOMADA DE PREÇOS

006/2019

_ (nome da empresa)
, CNPJ-MF n."
, sediada
(endereço completo)
, telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: xxxxxxxx0xxxxx.com, tendo examinado a
licitação supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da

Lei,

que inexiste qualquer fato impeditivo à

sua

participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está
impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de
contratar cora a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo

ANEXO III

MODELO DA DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO
ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

(SM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(Razão Social da Empresa)
no CNPJ sob
representante
Sr(a)

, inscrita

n°

por

intermédio

de seu
legal,
portador(a)
da

Carteira de Identidade n°

e do CPF n°

DECLARA, para fins no disposto no inciso

XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei
n" 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações, acrescido pela Lei n° 9.854/99,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

em

de

de 2.019.

Local, data e assinatura do representante legal

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ITEM 6.4
SOMENTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

(EM PAPEL T1MBRA.D0 DA LICITANTE}

(NOME DA EMPRESA)
, CNPJ n°
/
, com sede
na
, (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para
os fins da Tomada de Preços
/2019, DECLARA expressamente, sob as penalidades
cabiveis, que:
A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, era atendimento a
LEI Complementar 123/06 ou Sociedades Cooperativas, conforme art. 34 da Lei n°
11.488/07.

B) Tem conhecimento dos .Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93.

, em

de

de 2019.

Local, data e assinatura do representante legal

ANEXO V

DECLARAÇAO NEGATIVA DE BEIAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 000/2019

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n°

, portador(a) da Carteira de

legal, o (a) Sr.(a)
Identidade n°

por intermédio de seu representante

, órgão expedidor

, e do CPF n"

, vem por meio

deste DECLARAR para fins de participação neste processo sob as penas da Lei, que
NÃO MANTÉM PARENTESCO cora os servidores municipais da administração direta e

indireta, principalmente com relação aos servidores pertencentes a esta edilrdade
quer seja por laço de matrimônio, quer seja por laço de parentesco arim ou
consanguineo até o segundo grau.

de

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

de 2019.

ANEXO VI

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

(A SER APRESENTADO MO ENVELOPE N= 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).

Tomada de Preços:
/2019
Data abertura:
/ /19
Horário: horas:
:
NOME DA EMPRESA:
C.N.P.J.:

ENDEREÇO:
FONE e cPÚÍ:

Dados Bancários; Banco/Agência/Conta
e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Jsessenta) dias, a partir da
entrega dos envelopes n° 03 - "PROPOSTA DE PREÇOS".
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICIT.ADO; Conforme Edital.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Conforme Edital.
ITEM

data estabelecida para

VALOR TOTAL

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS VISANDO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE
INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, DA
01

CRECHE DE BEBELÃNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON
RIBEIRO COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA,
NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA E BEBELÃNDIA
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

ATENÇ.ÃO: Os licir antes deverão ir.diCc

bd:

:ilicado.

R$

como

a

:omposiçao

unitária do mesmo.

e.m

de

de 2019.

Local, data e assinatura do representante legaJ

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇAO DE CIÊNCIA

DECLARAMOS que, para o fim de participação na licitação,

, a empresa

n.®

, Bairro

modalidade TOMADA DE

, inscrita no CNPJ sob o n.°

, Cidade

, Estado

PREÇOS

, estabelecida na

, telefone n."

-

, fax n.°

, e-inail
, por intermédio de seu representante legal
portador(a)
do RG n."
e do CPF n.°
, tem pleno conhecimento de todas as especificações do
objeto a ser contratado, bem como das condições e características físicas do local onde
serão executados os serviços, inclusive do seu entorno, tomando ciência de todos os
elementos que possam interferir direta ou indiretamente na realização do objeto, de forma

que não poderemos alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação
da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser porventura firmado com a Prefeitura
Municipal de Santa Rita, P3.

de

{nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

de 2019.

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N®

/2019

PROCESSO ADM. N® 161/2019

TOMADA DE PREÇOS N.® 006/2019

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

E

A EMPRESA VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019, DO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez
Távora, n® 93, Centro, CEP; 58.30C-'!10, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito
no

Cadastro

Geral

do

Contribuinte

do

Ministério

da

Fazenda

sob

o

n®

09.159.666/0001-51,
neste
ato
representado
pelo
Exceier.tissiir.o
Prefeito
Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES ADVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n.°

827.071.4 64-04, e do outro lado, a
sob

o

, inscrita no CNPJ/MF

n. ®

,

neste

ato

corr;

sede

representada

à

pela

Sr{a).

inscrita no CPF/MF sob o n.

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n®

, referente a Concorrência n°
disposições
correlatas,

, e em observância às

da Lei n® 3.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INCONFORMIDADES DA
CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, DA CRECHE DE BEBELÂNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA
ODILON RIBEIRO COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE
TIBIRI II, MARCOS MOURA E BEBELÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, conforme
especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no PROJETO BÁSICO.
.1.2
- Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste
Contrato, nas condições dispostas neste Contrato, e.m cláusula que trata da
subcontratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1- Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS n° 006/2019.
2.2- São anexos a este contrate: os projetos técnicos básico e executivo, as
especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o
cronograma fisico-financei ro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - O valor do Contrato á base dos preços propostos e aprovados é de RS
(

).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será err.itida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2

-

Os

quantitativos

de

serviços

efetivame.nte

executados

cela

firma

e

conferidos pela fiscalização do/a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, serão
lançados no Boletim de Medição, com as condições exigidas no Termo de Referência,
que será assinado pelo Eng.® Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.
4.3 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo
Coordenador da área de execução de co.ntratos ou de obras e pelo Diretor da área
técnica, que assinarão o mesmo como revisores.

4.4 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome
completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa.
4.5 - Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou
Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos
termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n® 12.378/2010,

sob pena do não recebimento da medição
requerida;
4.6 - Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra
objeto desta licitação com indicação do número do contrato correspondente;
4.7
Do
cumprimento
das
obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração, através da cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e
respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do

fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados á execução

contratual, nominalmiente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91,
alterada pela Lei n® 9.711 - IN INSS/DC N® 69 e 71/2002, e regulamentos
instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social -

RGPS;

4.8 - Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on
line" ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagam.ento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou á documentação mencionada

no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;
4.9 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento

ficará

pendente

até

que

a

Contratada

providencie

as

medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

4.10 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

4.10.1 - 3,õi (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura,
referente apenas ao serviço (mão de obra), era atendimento a ao §6° do art.
7° da Lei n® 12.546/11;

4.11 - O I.mposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
4.12 - h Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos
abrangidos pelo Sistema.
4.13 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRAT.ANTE, o valor a ser pago será atualizado

financeiramente desde

a

data prevista para o pagamento até

a

do efetivo

pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP
Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX)
I = (6/100}/365 1= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSÜLA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Não haverá reajustainencc nos preços propostos, salvo, se por razões
supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e, neste

caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
a) O Índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da
coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura
Econômica;

b)
c)

A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;
Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x

({I - Io) / Io)
onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação
Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a
data do reajuste (12 meses da data
base);

II - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação
Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à
data base,

5.2 - A. periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1® (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao término do 12® (décimo segundo) mês e, assim,
sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com
a vigência do contrato.

5.3 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo
próximo período de 1 (um.) ano, sem reajuste adicional e, assim,, sucessivamente,
durante a existência jurídica do contrato."
5.4 - Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade
da contratada, os contratos não serão reajustados.
CLÁUSULA SÉXTA - DOS PRAZOS

6.1 - Os prazos máximos de execução dos serviços do presente projeto básico serão
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, conforme projeto básico.
6.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 12 (doze)
meses, conform.e cronograma de Execução dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - .As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercido, na
dotação abaixo discriminada:

02.130

Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto Atividade

12 361 1404 1004

27 812 1504 1008
12 361 1404 2198

4490.51

Construção de escolas e creches municipais
Construção de quadra poliesportiva do município
Reforma, ampliação e recuperação de escolas e creches
municipais
Elementos de despesas
Obras e Instalações
Fonte de Recursos

111

Receitas de
educação

Impostos e de transferências de impostos

124

Outras transferências do recurso do FNDE

125

Transferência de convênios ou de Contrato de repasses
vinculados à Educação

CLAUSUIiA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n°
8.666/93, neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminai, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação e será aplicada
conforme os procedimentos descritos a seguir;
b) Multa:

b.1)Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.
b.2)Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
ou parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a
seguir.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo
de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do
Registro Cadastral do Município pelo prazo de até cinco anos;

e) Declaração de 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 a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos
causados;

f)

Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar

com a Administração Pública.

8.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se, no que couber, as disposições da Lei n® 8.666, de
1993.
8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.
8.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do
Município e cobrados judicialmente.
8.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das .multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras m.edldas
cabíveis.

8.6- Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo
de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no município em que se
encontram;

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos
causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sanções administrativas, criminais e de.mais regras previstas no Capitulo
IV da Lei n® 8.665/93, aplicam-se a este Contrato.
8.8 - Poderá a CONTFA.TADA ainda responder por qualquer indenização suplementar
no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo

Único, do artigo 416, do Código Civil.
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue
prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não
pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se
o üiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor
provar o prejuízo excedente.

8.9 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir
qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor
responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em

retirar a nota de empenho o-j em assinar o Contrato, nos seguintes casos:
8.9.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar
o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do
prazo para retirada ou

assinatura;

8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para inicio da
execução do objeto;

8.9.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma
Aprovado, não justificado pela empresa contratada.
8.9.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao
objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em
documento especifico.

8.10 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos

8.11 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da
licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada
nos seguintes percentuais:
8.11.1

- Nos casos de atrasos:

8.11.1.1
- Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de
atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadi.mplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove
por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
8.11.1.2
- Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de
atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter
excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias;

8.11.1.3
- Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;
8.11.2

- Nos casos de recusa ou inexecução:

8.11.2.1
- Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso
de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou
inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;
8.11.2.2
- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela
inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula
do Contrato, exceto prazo de

entrega.

8.11.3
- A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do
artigo 65, parágrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
nos termos do parágrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1

- Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo

Contrato;

8.11.3.2
8.11.3.3

- Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
- Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
8.11.4
- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste
contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa,
será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro

dia útil seguinte.
8.11.5
- Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
8.11.5.1
- O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05
(cinco) dias; e

8.11.5.2
- A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.

8.11.6- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo
a

natureza

e

a gravidade

proporcionalidade e da

da

falta

cometida,

observados

os

princípios

da

razoabilidade.

8-11."7
- Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto
Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou
rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da
CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar
de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral
da CONTRATADA, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no
prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio
eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma
definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitação;
8.12.2.
Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.
8.12.3.
Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
8.12.3.1.
Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;

8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
e

8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o
pagamento.

8.12.4

- São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

8.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o
descumpriraento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento
hábil que venha substitui-lo.
8.13 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada

somente

pela

Prefeitura

Municipal

de

Santa

Rita/PB,

à

vista

dos

motivos

informados na instrução processual.
8.13.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

8.14

- As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas

às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:

8.14.1

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

8.14.2

- Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da

licitação;

8.14.3
- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - Ê facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da respectiva notificação.
8.15.1
- O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão
CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2

- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exciuir-se-á o dia

do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e cor.siderar-se-âo os dias consecutivos,

exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
8.15.3- Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida
a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado,
cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no Diário
Oficial da União, quando houver fonte de recursos também da União, devendo
constar:

6.15.3.1

- A origem e o número do processo err. que foi proferido o despacho.

8.15.3.2

- O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3
8.15.3.4

- O fundamento legal da sanção aplicada; e
- O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição

no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento do{s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará
imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata
inclusão da sanção no Cadastro do Município.
8.16

- Do assentamento em

registros
8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Ofical do Município
e, se for o objeto financiado com recursos da União, no Diário Ofical da União,

as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam
por meio de simples apostiiamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo

65, § 8°, da Lei n° 8."666/93.
8.16.2

- Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia

de expediente no órgão ou na entidade.
8.17 - Da sujeição a perdas e danos

8.17.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a
Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à
CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25 % % (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2- .As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.
9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não

previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços
serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época
da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcionai à diferença percentual
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta
e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão
iicitante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da
contratante, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa;
10.2 - A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno
direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do
pagamento de qualquer indenização pelos motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos estabelecidos;
b) a sub-contrataçâo total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
c)
a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação á Contratante;
f)
a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitida no EDITAL.

g) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de
seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do
§1® do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

i)
j)
k)

1)

a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execução do contrato;
razões de interesse público, na forma prevista na Lei n° 3.666/93.

m) a ocorrência de caso zortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas

anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste
Contrato, com exceção do caso previste nas alíneas "1" e" m".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 - Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 3.0 "DAS

03RIGA.ÇÕES DO CONTRATA.DO" do PROJETO BÁSICO, bem como neste Contrato e seus .Anexos,
constituem obrigações da contratada:

bb)
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n." 6496/77, da Lei n= 5.194/66 e da Lei n° 12.376/2010;

cc) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos
trabalhos o plano de execução e o cronograraa detalhado dos serviços e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas
de planejamento;

D

dd) .Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE
OBRAS e/ou SERVIÇOS, cora páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas)
destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRA.TADA anotarão todas e quaisquer
ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à Prefeitura, quando
da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente,
essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada,

informando, também, a data do registro;
ee)
Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço,
inoiusive para as atividades de suas subcontratadas.

ff)
Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá
fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado

no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal
da obra, por ocasião da visita;
gg)
Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer
eventual incoerência, falha ou omissão que for
constatada;
hh)
Executar
os
serviços
em
conformidade
com
desenhos,
memoriais,
especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e
instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

ii)
Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
jj)
Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da
Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em exeoução, bem como
atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem
efetuados.

kk)

Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões
e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis,

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante
por quaisquer pagam.entos que seja obrigado a fazer
a esse titulo, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

1-)

Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os

trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

mm)
Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio
e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;
nn)

Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade

competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
aoidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive
principies de incêndio;

oo)

Manter

no

local

dos

serviços

e

obras

instalações,

funcionários

e

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento
do contrato;

pp)

Providenciar

estejam em

para

tempo

que

hábil

os materiais, mão-de-obra

nos locais

de

e demais suprimentos

execução, de modo a

satisfazer as

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras
objeto do contrato;

qq)

Alocar os recursos necessários à adminiscraçâo e execução dos serviços,

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato;

rr)

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais

ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resulrante da execução do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições

e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente
no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
ss) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e jurídicas
direta ou indirecamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;
tt)
Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidences ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços e obras;
uu) Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido
pelo
Contratante;
vv)
Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a
execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As
Built);

ww)
Submeter
previamente à aprovação da
Fiscalização toda e qualquer
alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser
considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos
e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e
Contrato;

xx) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação
e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas,
caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de
utilidades;

yy)
Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
zz)
Submeter previamente â aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos
serviços;

aaa) Reparar,
corrigir,
remover,
reconstruir
ou
substituir,
no
prazo
estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
z.l) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a
contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor
em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária,
devidamente atualizados;

aa)
Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal
ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

bb) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização,
os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos
na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários
empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos
complementares
(vales-transportes,
refeições
mínimas,
cestas
básicas,
equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas m.anuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados,

ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da
necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula
deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização
a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificação técnica exigidos neste Instrumento;
gg)
Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto,
como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;
hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e
obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de
Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Com.bate a Incêndio), as
concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica
e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica,
Sanitárias e Gás Combustível) e COMAMA ou órgão estadual competente (Licença
A.mbiental de Operação LAO);
ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias
do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;
11.2 - Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o
Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos
termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação
de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse
período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vicios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante
efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.
11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não
implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá
única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços
executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,

constituem obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais
e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre
a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o
Corpo de
Bombeiros (Projeto
de
Prevenção e Combate a
Incêndio), as
concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos
(Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e C0NAÍ4A
ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação - LAI);

b) Providenciar

o

projeto

executivo

antes

do

inicio

das

obras

ou

emitir

autorização expressa, cora a devida justificativa técnica de que esse projeto
poderá ser elaborado concomitanteraente com a execução da obra;
c)Manter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a

seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais
habilitados

que

considerar

necessários

ao

acompanham.ento

e

controle

dos

trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura
formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para

registro de fatos e comunicações que tenham implicação

contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços;
f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g) Empenhar

os

recursos

necessários

aos

pagamentos,

dentro

das

previsões

estabelecidas no Cronoçrama Fisico-Financeiro;

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
i)Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições
de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas
no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

i) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do
contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o
caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste
Instrumento e no art. 87 da Lei

n® 8.665/93;

k)Eraitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições
estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contraro, formalmente designado
pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato,

será o responsável pelo fiei cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive
as pertinentes aos encargos complementares.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições
do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos
trabalhos, incluindo o editai de licitação, garantias, contrato, projetos,
especificações técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da
administração
local
e
encargos
complementares),
medições,
aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência,
relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços,

protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras,
livro de ocorrências, etc.

b! Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço
apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços
e obras a serem, apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de
Construção Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAM.A, através da
Resolução n® 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a
Lei n® 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os
efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de
Drojeto,
bem como fornecer
informações e instruções
necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos
serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as
respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre
que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execução obedece ás especificações técnicas de materiais
e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do

contrato;

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos
trabalhos, o estado de
conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem

como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança
e saúde no

trabalho;

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão
sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências
necessárias ao cumprimento do contrato, registrando era ata, todas as providências
demandadas dessas reuniões;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja
executado em conformidade com projeto, norma

técnica ou qualquer disposição

oficial aplicável ao objeto do contrato;
ra) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem, durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2
(duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como:

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas,
autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição
de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos
serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada
e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada
será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no
Livro de Ocorrências;

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e
encaminhá-los às instâncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e
atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, vistar,
liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na
comprovação da equivalência entre os

componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações,

justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor

'' desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores
providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis
possam ser aplicadas.
V) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace
ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença
no local dos serviços e
obras seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;
w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos. Memoriais,
especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos,
não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução
dos serviços e obras;

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da
entrada e salda de equipamentos, serviços executados e emi andamento, efetivo de
pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as
atividades das subcor.tratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s} respectiva(s) Anotação(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata
esce item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à
Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
13.6 - Ã Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e
com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da
Contratante encarregado ca fiscalização do contrato deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito,
sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.
13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos
mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
da Prefeitura através

de vistoria do responsável por seu acompanham.ento e

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
14.2.1

- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM C0NF0R!4IDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável
pelo

recebimento.

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências,
dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
14.2.2
- Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a
entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de
todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos
serviços e obras, inclusive certificados de garantia;
14.2.3
- A Contratada fica obrigada a reparar,

corrigir,

remover,

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eve.ntuais pendências que
possam vir a
14.3- Para
contratante
vistoriará

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão
designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que
os
serviços
e
emitirá
TERMO
DE
RECEBIMENTO
DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos
oontratuais.

14.4 - É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes

documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;
14.5- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil
Brasileiro.
14.6- Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida .monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1 - A CONTRATANTE por conveniência ad.ministrativa ou técnica, se reserva o
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando
devidamente a CONTRATADA, oor escrito de tal decisão.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de
cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por
escrito à

CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou
mais vezes e perdurem por 10 {dez} dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender
o contrato, pelo periodo necessário á solução do impasse, cessando nesse período
às obrigações da CONTRATAD.A, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da
CONTRATANTE com o acordo da CONTR.ATADÃ.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisação e aceitas pela

fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços, mediante
a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes
aos pagamentos,

no que couber:

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilância, desmobilizaçào e as relacionadas com a manutenção do
canteiro);

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6- A justificativa .mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões
técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.
CLÁUStriA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1- A garantia de execução deste contrato eqüivale ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R$
í
)•
presi.ada
na modalidade

(a)Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° do artigo
48 da Lei n° 8.666, de 19S3, será exigida, para a assinatura do contrato,

prestação de garantia adicionai, igual à diferença entre o menor valor referido
no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

{b)No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE, (c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devera ter sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
Delos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,

(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia,
deverá ter validade durante a vigência do contrato, (e) No caso de garantia na
modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil, (e) O gestor do contrato e os
responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa
exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência,
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução
contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição
no prazo de Prazo Reposição (Prazo Reposição Extenso) dias úteis, contados da
data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas
as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em
até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos à Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços, se previamente aprovada pela

FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual máximo de 301 (trinta por cento) do orçamento, devendo a
em.presa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realização dos
serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica,
regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais
legislação pertinente.
18.3 - A CONTR.AT.ADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, 'com vistas a possibilitar
eventual recebim.ento de correspondências, comunicados, notificações dentre
outros.

18. <3 - O descumprimento deste item, por parte da CONTEIATADA, implicará na
aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emianadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas,
relacionadas com a execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1- Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de
Santa Rita/PB,

19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes
contratantes e três testemunhas arroladas.

Santa Rita,

de

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA
PREFEITO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)

2).
CPF n°

CPF n'

de 2019

ANEXO IX

PROJETO BÁSICO

1.0.

DEFINIÇÕES GERAIS

1.1 Objeto

Contratação de empresas para execução de serviços especializados visando a
Reforma e Adequação de Inconformidades da Creche do Bairro de Tibiri II, da Creche
de Bebelândia, da Quadra da Escola Odilon Ribeiro Coutinho e da Quadra da Escola
Egidio Madruga, nos bairros de Tibiri II, Marcos Moura e Bebelândia, neste
iT.unicipio.
1.2 Expressões adotadas neste docvimento

Para

maior

clareza,

algumas

das

expressões

utilizadas

ao

longo

deste

documento, listada abaixo, terão os seguintes significados:
a) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

b) Contratada: Empresa ou profissional contratado por procedimento licitatório,
de acordo com a legislação em vigor, para a execução de obra ou serviço;
c) Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB

d) Cronograma Fisico-Financeiro: Representação numérica do andamento previsto
para obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos
financeiros. Também referido neste documento simplesmente como Cronograma;

e) Diário de Obra: Livro em que são registrados diariamente pela Contratada, e
a

cada

vistoria

da

fiscalização,

fatos,

observações

e

comunicações

relevantes ao andamento da obra ou serviço;

f) Fiscalização: Atividade de acoir.panhair.er.to sistemático da obra ou serviços

de engenharia ou arquitetura, verificando o cumprimento e o desenvolvim.ento
das disposições contratuais em todos os seus aspectos;
g) Projetista: Equipe ou Profissional autor do Projeto

h) Projeto:

Definição

qualitativa

e

quantitativa

dos

atributos

técnicos,

econômicos e financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados elementos,
i.nformações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas,
projeçces e disposições especiais;

i) Projeto Básico: Conjunto de elementos que definam, a obra ou serviço, ou o
complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, com. a definição técnica
e dimensional

da solução adotada, contendo a concepção clara do sistema

proposto, bem. com.c a indi Cõçãc Gos corr.ponsp.tiGs/ ccirs,c"ôr'is"xc3s g rr.âuGiriâis
a seremi utilizados, que possibilitem a estim.ativa de seu custo final e prazo
de execução, bems como segam suficientes a contratação do mesmo;
j) Projeto Executivo: Conjunto de desenhos, discri.minaçces técnicas, caderno

de encargos e demais elementos que formam a definição completa de obra ou
serviço, suficiente a execução completa da mesma e que seja necessária a
adequada consecução das tarefas, a luz da norma da .ABNT;
1.3 Fiscalização

A fiscalização da execução dos serviços será exercida pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita - PB, na pessoa de seus servidores, profissionais
Engenheiros ou Arquitetos, para atuarem como supervisores ou fiscais, devidam.ente
identificados, com. autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer
ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.
a)

b)

Exercer todo.? os atos necessários a verificação do cum.primentc do contrato,
dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do

canteiro da cora. Para isso, de\'erão ser mantidas em perfeitas condições
escadas, andaimes, rampas, elevadores e outros elementos de acesso,
necessários a vistoria dos serviços em execução;
Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das
norm.as da A3í:t e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem

contra a segurança dos operários, técnicos ou quaisquer outras pessoas que
se encontrem no canteiro de obras, em flagrante desrespeito as normas de
segurança do trabalho do Ministério do Trabalho;

c)

Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem
previsto justificativo técnico por parte da contratada a fiscalização,
cuja a autorização ou não, será feita também por escrito;
d)
Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;
e)

Registrar no livro diário da obra, as irregularidades ou falhas que
encontrar na
execução das obras e serviços;

f)
Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas
g) Solicitar a contratada a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer
profissional
ou operário que embarace a sua fiscalização;
h) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os serviços ou substituir
os materiais, sem ônus para a Prefeitura e sem alteração do Cronograma;
i) O
que
também
estiver
mencionando
como
de
sua
competência
e
responsabilidade, adiante neste documento, edital do contrato.
1.4 Diretrizes de Segurança e Medicina do Trabalho

Serão obedecidas todas as recomendações, em relação a Segurança e Medicina

no Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria N®
3214, de 08 de junho de 1S78, do MTE, publicada no DOU de 06 de junho de 1978, e
pela Portaria n° 04, de 04 de junho de 1995, publicada no DOU de 07 de julho de
1995.

Em particular deverão ser observadas: Norma Regulamentadora n® 04 (Serviços
Especializados em Enç. de Segurança e em Medicina do Trabalho), norma
regulam.entadora n® 8 (Edificações), Norma Regulamentadora n° 10 (Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade) e a Norma Regulamentadora n® 18 (Condições
e Meio Ambiente de Trabalhe na Industria da Construção).
1.5 Acidentes de Trabalho

Em caso de acidente no canteiro de obra, a Contratada deverá;

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;

b) Paralisar os serviços, no local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar
a possibilidade de mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente;
c) Solicitar imediatamente o comparecimento a fiscalização ao local da
concorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação
de Acidente de Trabalho).

d) Todo o acidente com a perda de tempo (todo aquele que incorre era lesão
pessoal, impedindo o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no
dia imediato a sua ocorrência, no horário regulamentar), será imediatamente
comunicado, cor carta, da maneira mais detalhada possível, a Fiscalização.
e) Da mesma forma dita no parágrafo anterior, será imediatamente comunicada a
Fiscalização ocorrência de qualquer acidente sem lesão.
1.6 Materiais e Equipamentos
Todos os materiais e equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos,
de qualidade compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente
as especificações de materiais e equipamentos. Não será admitido o emprego de
materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.
A contratada só poderá aplicar qualquer material ou equipamento depois de
submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu
emprego, quando desacordo com o previsto.
A Fiscalização se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
quaisquer peças, elementos ou parte da construção, podendo rejeita-las, observadas
as normas e especificações da ABNT.

2.0. JUSTIFICATIVA E DETALHAMENTO DO SERVIÇO
2.1 Justificativa

Santa Rita é u~. município brasileiro localicado na Região Metropolitana
de João Pessoa, estado da Paraíba. Sua população em 2016 foi estimada pelo I3GE
em 135.915 habitantes distribuídos em 725 km^ de área. Nas últimas três décadas

a cidade vem. tendo um expressivo crescimento urbano, o que, além da prosperidade
econômica, trouxe ta.mbém problerrias sociais e de urbanização. Em virtude de seu
distrito industrial, atualmente o município é detentor da quarta maior economia
do estado, após a capitai. Campina Grande e Cabedelo.
A prefeitura de Santa Rita divide-se em: 11 secretarias (Secretaria de
Adm.inistração e Gestão; Secretaria de A.ssistência Social; Secretaria de
Comunicação Institucional; Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer;
Secretaria de Educação; Secretaria da Saúde; Secretaria do Meio .Ambiente;

Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria
de Finanças e Secretaria de Ir.fraestrutura. Obras e Serviços Públicos), sendo a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços públicos responsável dentre outros

serviços por "e;<ecutar os serviços de
construção, ampliação, reforma e/ou
recuperação das obras públicas mu.nicipais" conforme Artigo 44, Parágrafo IX do
código da Lei Compleme.ntar 16/2018 do município de Santa Rita-PB.

Há o interesse público presente na necessidade da Secretaria da Educação,
em implantar um serviço que forneça educação de qualidade, bem como assistência
pedagógica e recreação para crianças e adolescentes a partir da reforma e
adequação das Creches de Tibiri II e Bebelândia e da reforma e adequação das
quadras do colégio de Tibiri II e Marcos Moura.
A.s obras das creches não foram, concluídas e as quadras precisam de uma

reforma para adequação de sua estrutura conforme o projeto utilizado em sua
construção.

O entorno do empreendimento é composto quase que e.xcl usivamente por
edificações de uso residencial e comercial. Por isso, ^ustiiica-se a rerorma e

adequação das inconformidades presentes nas Creches de Tibiri II e Bebelâ.ndia,
bemi como das Quadras das Escolas de Tibiri II e Bebelândia para fornecimento de
educação de qualidade nos bairros de Tibiri II, Marcos Moura e Bebelândia.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB através da Secretaria de Educação
lança SERVIÇOS DE 3. 94 3, 35M-' DE REFORMA E ADEQLAÇÃO DE INCOIiFORMIDADES DA CRECHE
DE TIBIRI II E DA CRECHE DE BEBEL.^MDIA E DA QUADR.A DA ESCOLA ODILON RIBEIRO
COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS
MOURA E BEBELÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /?B.

Os serviços objetos deste certame totalizar:: R$ 2.039.014,20 (Dois milhões,
trinba e nove mil e quatorze reais e vinte centavos), com preços unitários
referente a planilha orçairientária do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e índices) referente ao mês de Agosto de 2019.
2.2 Detalhamento do Serviço

O objeto a ser licitado, está descrito no quadre abaixe.

ITEM
2

!

ESPECIFICAÇÕES
Adequação das Inconformidades na Creche de

UNIDADE

QUANT.

m^

991,50

Tibiri II

Adequação das Inconformidades na Creche de
1

991,05

Bebelândia

Adequação das Inconformidades na Quadra da

980, 4

1
Escola Odilon Ribeiro Coutinho
1

Os

Adequação das Inconformidades na Quadra da |

Escola Egidio Madruga
serviços

contratados

destinam-se

.

980, 4

|
a

fornecer

todos

os

elementos

necessários para a exeCucão completa da obra de Reforma e Adequação das
Inconformidades na Creche de Tibiri II, Creche de Bebelândia e da quadra da escola
Odilon Ribeiro Coutinho e da Quadra da Escola Egidio Madruga, localizadas nos
bairros de Tibiri II, Marcos Moura e Bebelândia no municioic de Santa Rita-FB, de

acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, fixando as diretrizes técnicas das partes envolvidas do empreendimento e
serão compostos de:

a) Obtenção de todos os documentos necessários ao desenvolvimento das obras,

inclusive aprovação em órgãos públicos;
b) Desenvolvimento de toda a solução relacionada à segurança do ambiente de
trabalho;

c) Instalação do canteiro de obra, incluindo a realização de tapumes, barracos

e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica;
d) Limpeza da área, incluindo demolições;
e) Escavações e demolições;
f) Execução de estruturas em concreto armado;

g) Execução de todos os serviços e obras correlatas e afins aos trabalhos de
construção

ora

contratadas,

conforme

detalhamentos

constantes

nestas

especificações técnicas e no Projeto Básico de Arquitetura e naqueles que
vieram a ser fornecidos;

h) Orçamentos e Cronograma

Fisico-financeiro

{referentes a todos projetos

realizados pela Contratada).

a. Para fins de orçamento, fica estipulada que a área edifiçada servirá
de referência para determinar o valor do orçam.ento;

b. A elaboração do orçamento e do cronograma fisico-financeiro deverá
incluir todos os projetos, acima citados e deve ser entregue impresso
e em meio digital (excel);

c. As planilhas de quantificação e orçamentação deverão ser apresentadas
na ordem seqüencial de execução dos serviços e terão a mesma numeração
constante nas especificações técnicas, segundo as mesmas subdivisões
existentes na mesma.

2.2.1 Serviços Preliminares

2.2.1.1 Instalações Provisórias, Taxas e Despesas Legais

A Contratada deverá providenciar as instalações da obra, compreendendo todo
o aparelhado, ferramentas, tapumes, andaimes, ligações provisórias, escritório de
obra, barracos, suporte para placas, limpeza de entulho do terreno, inclusive lixo
clandestino, bem como aquele que venha se acumular durante a execução da obra.
2.2.1.2 Placas de Obras

A Contratada providenciara o fornecimento e a instalação de 01 placa de
obra, para identificação da obra, com 4,00 metros e largura por 2,50 metros de
altura fixadas em local de fácil visualização na entrada do canteiro de obras da
edificação.

2.2.1.3 Limpeza do Terreno e Demolições

Serão em.pregados os equipam.entos apropriados na realização da limpeza do terreno
e para a demolição de estrutura, a carga e o transporce, preparando-o para o
movimento de terra.

Internamente ao locai da obra estão previstas demolições e retiradas dos
mais diversos tipos de materiais (alvenaria, revestimento, entulho e etc.).
Assim, prevê-se o uso de marteletes, pá-carregadeira, ou retroescavadeira,
e caminhão basculante para os materiais mais brutos e de maior volume, e serras,
cortadores, etc., para .materiais menores.
2.2.1.4 Limpeza do Terreno e Retirada de Entulho

Todo o entulho proveniente dos serviços de limpeza do terreno, inclusive lixo
clandestino, entulho das escavações e ou de demolições, bem como aquele que venha
a se acumular durante a execução da obra, serão removidos do canteiro, para áreas
permitidas pela Prefeitura Municipal ou por outro órgão que cumpra a tal
atribuição.

2.2.1.5 Limpeza Permanente da Obra

A contratada realiza a limpeza permanente do canteiro de obras, ao longo de todo
o período contratado, primado pela segurança dos usuários e pela conservação dos
elementos executados, com o fim de manter os campos de trabalho asseados,
organizados e evitar possíveis acidentes.

A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, detritos, sobras e
restos, que serão removidos do local diariamente, bem como outros elementos não

necessários aos serviços. Para tanto, a Contratada efetuara, ao final de cada

jornada de trabal.ho, as remoções e a limpeza locai, de forma que cada inicio de
expediente os locais estejam em condições satisfatória de trabalho.
2.2.2 Fundação

A contratada executara todo o movimento de terra necessário a realização

das pavimentações, indispensável para o nivelamento do terreno.
Durante

os

trabalhos

de

terraplanagem,

deverão

ser

observados

os

procedimentos para que não se modifique a estabilidade geotécnica do terreno a
ser trabalhado assim como a dos terrenos iindeiras.

£ssas áreas serão regularizadas de forma a permitir, sempre fácil acesso e
perfeito escoamento das águas suoerficiais, com a declividade de 1% e máxima de
5%.

2.2.2.1 Escavação Manual de Solo

As escavações necessárias ao atendimento do projeto, no tocante a valas de
pouca profundidade, em material pouco resistente, serão executadas manualmente
por operários, co.m o uso de ferramentas apropriadas, e sua execução implica na
responsabilidade integral da contratada pela resistência das camadas que compõem
a superfície do terreno e sua estabilidade.
Desde que atendidas às condições que garantam a segurança das pessoas e das
propriedades, as escavações provisórias de até 1,5 m não necessitam de cuidados
especiais, além da NR -18. O critério de medição do serviço de Escavação é o
volume medido em corte.

2.2.2.2 Carga e Transporte de Material Escavado

Ficam, a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da execução
dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, escavação e aterro, seja
qual for a distancia média e o volume considerado, bem como o tipo de veiculo
utilizado.

Para a carga serão utilizadas pás-carregadeiras e retroescavadeiras; para o
transporte, caminhões de caçamba.
2.2.3 Alvenarias

As alvenarias de tijolos deverão obedecer às dimensões e os alinhamentos
indicados nas plantas.
Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, duros, sonoros

e de dimensões uniformes. Deverão apresentar faces planas e arestas vivas, e a
porosidade especifica deverá ser inferior a 20%.

Os tijolos deverão ser molhados antes do seu emprego e assentados formando
fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.
2.2.4 Revestimentos

As superfícies a serem chapiscáda e rebocadas serão limpas e molhadas antes
do inicio de cada revestimento.

Todas as alvenarias de tijolos e superfícies de concreto a serem rebocadas,
serão chuviscada com argamassa 1:4, cimento areia.

2.2.4.1 Chapisco
Os revestimentos de paredes externas e internas serão de chapisco de cimente
e areia no traço 1:4, aplicado uniformemente sobre toda a superficie, curado 72
horas antes de aplicar a camada.
2.2.4.2 Reboco e Emboço

Os rebocos e emboços serão constituídos de arçamassa de cimento, cal e areia
fina, traço 1: 4: 5, espessura de 0,5 cm.
Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados, nivelados e arestas retas.

Os rebocos e emboços somente serão iniciados após a cura completa do
chapisco, depois de colocados os marcos de madeira, os contram.arco, e depois de
colocadas e embutidas as canalizações.
2.2.5 Cobertura

Nas

creches,

a

cobertura

será

de

telha

de

fibrocimento

ondulada,

com

a

espessura de 6 mim, incluído fornecimento a instalação da estrutura.
Já nas quadras das escolas, a coberta será de estrutura metálica, incluindo
fornecimento a instalação da estrutura.

2.2.5.1. Montagem

A montagem das telhas processa-se de baixo para cima (do beirai para a
cumeeira), em faixas perpendiculares às terças de apoio. A perfeição e a estética

na montagem das telhas resultam da perpendicularidade das faixas às terças e do
alinhamento das fiadas.
2.2.5.2 Recobrimento

Recobrimento longitudinal é a sobreposição das telhas no sentido de seu
comprimento. Recobrimento lateral é a sobreposição das telhas no sentido da sua
largura, podendo ser 1/4 de onda ou 11/4 de onda (para espessuras de 6 mm).
2.2.5.3 Corte das Telhas

Para corte das telhas em pequenas quantidades, podem-se utilizar serra, serrote
para madeira dura ou torquês. O corte no sentido longitudinal das telhas pode ser

feito por flexão, desde que as mesmas sejam previamente riscadas por um sulco
feito com a ponta metálica (widia), em uma profundidade de, no mínimo, 1 mm.
2.2.6 Pintura

A pintura externa e interna nas paredes de alvenaria, vigas e pilares, será
com a tinta 100% resina acrilica, Suvinil ou similar.

Todas as tintas deverão ser aplicadas rigorosamente de acordo com as
instruções dos fabricantes, e não será permitida a adição de substancias estranhas
para dissolvê-las ou qualquer outra finalidade, a não serem as recomendadas pelo
fabricante.

Nenhuma superficie será pintada enquanto estiver úmida e cada demão só
será aplicada quando a anterior estiver completamente seca.
A pintura somente deverá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do termino
dos serviços de revestimentos, para a cura e neutralidade dos mesmos.
As superfícies que não puderem ser removidas deverão ser protegidas. Não
serão admitidos salpiques de tinta fora da superficie que estiver sendo pintada.
Antes de qualquer pintura, deverá ser feito o exame da superfície para ser
corrigidos.
Todas as ferragens de esquadrias deverão ser retiradas, recolocando-as após a
pintura. Os espelhos de interruptores, tomadas e caixas de passagem deverão ser
removidos para a pintura e posteriormente recolocados.

2.2.6.1 Pintura Esmalte sobre Madeira

As portas, marcos e guarnições serão pintados com tinta sintéticas fosca,
na cor "a definir", marca Suvinil ou similar, eiTi duas demãos.

As madeiras deverão estar bera secas antes de receberem a preparação. Todos
os marcos, guar.nições e folhas de madeira deverão ser lixadas, tendo o cuidado de
remover a poeira.
2.2.6.2 Pintura de Piso

As pinturas deverão ser feitas com tintas laváveis, anti-mofo, epóxi, se
assim permitir os manuais de uso dos respectivos fornecedores.
2.2.6.3 Pintura Esmalte sobre Ferro

Os elementos de ferro serão pintados com esmalte para a superfícies
metálicas, mas antes terão o preparo com fundo primer (Zarcão ou assemelhado).
2.2.7 Esquadria
Somente serão colocadas na obra as pecas bem aparelhadas, rigorosamente
plantas e lixadas, com arestas vivas e apresentando superfícies perfeitamente

lisas. Não serão admitidas peças com nós, trincas ou carunchadas, ou com defeitos
de emassados.

As esquadrias serão fixadas e aplicadas no mínimo em seis pontos, sento três
pontos de cada lado, entre o marco e a parede. Os pontos de aplicação na parede
serão previamente umedecidos.

As peças serão encaixadas com cortes de 45" (Quarenta e cinco graus); os
rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixação das
ferragens deverão ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as
dimensões das ferragens.

Todas as peças (folhas marcos e guarnições) deverão ser tratadas cm Jimo
Cupim ou similar, aplicado conforme recomendações do fabricante.
2.2.8 Piso

Quando ás pavimentações, deverá ser tomado o cuidado para que todos os pisos
de diferentes materiais fiquem no mesmo nivel acabado.

2.2.8.1 Piso cerâmico

O piso cerâmico será executado na área do .mercado nos banheiros para
maior facilidade de limpeza, será utilizado cerâmica com ?EI 4, assentado sobre
argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco.
2.2.8.2 Piso cimentado

Piso cimentado rústico será executado nas rampas de acesso, como no pátio
conforme descrito no projeto, será executado no traço 1:4 (cimento e areia), com
acabamento rústico de 3 cm, com preparo manual.
2.2.8.3 Piso intertravado

Piso intertravado será executado em blocos de concreto intertravado, linha

tradicional, com as dimensões lOcm x 20cm x 4,0cm (I, x C x .A) e FCK = 25 Mpa, nas

áreas de estacionamento, conforme descrito no projeto, obedecendo as seguintes
recomendações;

»

•

O material da base deverá ser compactado com compactadores .manuais, de modo
a resultar uma superfície regularizada e co.nformada com as cotas do projeto;
O pavimento intertravado deverá ter, obrigatoriamente, contenções laterais
que evitem os deslizamentos dos blocos, seja pelos procedimentos de

compactação durante a construção, seja peio rráfego durante a vida útil,
mantendo a continuidade da camada de blocos, evitando a separação entre
eles e a perda do intertravamento;
• O confinamento deverá ser construído antes do lançamenro da camada de areia
de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os

blocos dentro de uma "caixa", cujo fundo é a superfície compactada da base
e as paredes são as estruturas de confinamento: meios-fios em concreto prémoldado;

®

As operações de assentamento do piso compreendem os seguintes serviços:
espalhamento e sarrafeamento do lastro de areia, com espessura de 4 cm;
colocação dos blocos pré-mcldados de concreto; recortes por processo
mecanizado (serra elétrica) onde necessário; pré-compactação do piso
colocado; colocação e espalhamento de areia fina para rejuntamento; e,
compactação final;
Todos esses serviços serão obrigatoriamente executados por profissionais
capazes para que os resultados obtidos sejam plenamente satisfatórios e estejam
inteiramente de acordo com os detalhes indicados no projeto de arquitetura.
2.2.9 Instalações Elétricas

Os serviços a executar são os que seguem; ao finai dos serviços de instalações

elétricas será procedido um teste geral com todas as cargas ligadas por 6 (seis)
horas, sendo que o intervalo não deverá ser constado nenhum sinal do aquecimento
em condutores ou disjuntores. Os materiais para instalações elétricas seguirão as
prescrições da NBR 5410, do RIC - Baixa Tensão, e das demais normas brasileiras
ou regulamentos aplicáveis.

Operações dos equipamentos, obedecendo as cotas minimas exigidas pexas
normas. Os quadros de distribuição serão de embutir, em chapa de aço.
2.2.9.1 Disjuntores Gerais e Parciais

Os circuitos serão protegidos por Dispositivos Diferencial Residual (DOR) e
por Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS).

Cada espera para aparelho condicionador de ar deverá ter, além do disjuntor
no CD, outro disjuntor. Junto a tomada do aparelho, em locais indicados na planta.
Os disjuntores serão termomagnético padrão europeu, referência Piai Legend
ou similar. Deverão ter t4arca de Conformidade do IMMETRO, ter identificação do
número do circuito e sua finalidade.

O centro de distribuição deverá ter disjuntor geral.
2.2.9.2 Iliminação

2.2.9.2.1 Montagem e Instalação de Luminária Fluorescente
As luminárias fluorescentes deverão vir completas, com lâmpadas, reatores e
calha.

As calhas serão de c tipo sobrepor, terá corpo em chapa de aço tratada e
pintada na cor branca.
2.2.9.3 Interruptores, tomadas e equipamentos diversos

2.2.9.3.1 Interruptor

Os interruptores deverão ter capacidade mínima para correntes de 10^ (Dez
amperes), e deverão possuir marca de conformidade IMHETRO.
Os interruptores deverão ser instalados a Im (um metro) de altura, medidos
do piso pronto ao centro do interruptor.
2.2.9.3.1 Tomada de Uso Geral Completa

As tomadas de parede serão do tipo de embutir universal, contatos de bronze
fosforo para IS'' (Quinze amperes), e deverão ter marca de conformidade do INMETRO.
Deverão ser instaladas de acordo com o projeto de pontos elétricos, medidos do

piso pronto ao centro da tonada.

As tomadas de telefones e lógica deverão obedecer aos padrões especificados
em planilha ou similar, devendo os mesmos estarem em conformidade com a orientação
do INMETRO.

2.2.10 Instalações Hidros sanitárias, Louças e Metais
2.2.10.1 Equipamentos Sanitários
Todos os acessórios e conexões serão da mesma marca do fabricante das louças.
A contratada promoverá à minuciosa revisão dos vasos sanitários e iavatórios
instalados. Eventualmente, caso verifique falhas na colocação, deverá proceder ao
conserto de peças.

2.2.10.2 Instalações para Água Fria
A contratada pro.moverá à minuciosa revisão dos pontos de água fria instalados.
Eventualmente, caso verifique falhas na instalação, deverá proceder a correção da
.mesma.

As canalizações e conexões de água fria serão em PVC soldável, marca "Tigre"
ou similar.

O procedimento para a execução das instalações seguirá rigorosamente as
recomendações do fabricante e as Normas Brasileiras aplicáveis;
2.2.10.3 Instalações para Esgoto Sanitário

A contratada promoverá à minuciosa revisão dos pontos de esgoto instalados.
Eventualmente, caso verifique falhas na instalação, deverá proceder a correção da
mesma.

Toda as canalizações de esgoto sanitário terão a inclinação de 1% (Um por
cento)

Todos

os

desconectares

deverão

ser

ventilados.

A

ligação

do

ramal

de

ventilação ao ramal de descarga não deverá distar do sifão mais de 1,20 (Um metro
e vinte centímetros) para ramais de descarga de diâmetro de õOmm {cinqüenta
milímetros) e 2,40m (Dois m.etros e quarenta centímetros) para ramais de descargas
de diâmetros de lOOmm (cem m.ilimetros).

Deverá ser deixada espera de água embutida na parede para o dreno dos
aparelhos de ar condicionados.
O procedimento para a execução das instalações seguirá rigorosamente
recomendações do fabricante e as Normas Brasileiras aplicáveis.
2.11.1

as

Sistemas de Abastecimento

São dois os sistemas de abastecimento:

«

Gás liqüefeito de petróleo (GLP)

O primeiro existe em algumas cidades ou áreas de cidades de grande porte e

é geralmente atendido por concessionária. O segundo é abastecido por cilindros
(2) localizados no interior de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Dependendo
do consumo, os cilindros são descentralizados ou centralizados. Quando o consumo

for superior a Ikg/h adota-se o sistema centralizado era cilindros transportáveis,

e quando for superior a 33kg/h adota-se o sistema centralizado em cilindros
estacionários. O diraensionamento da central é função do consumo e da regularidade
do abastecimento.

2.12. Climatização

A partir das diretrizes estabelecidas no programa básico e baseado no projeto
básico arquitetônico, deverá ser elaborado o projeto básico de instalações de ar
condicionado e ventilação mecânica, contendo quando aplicáveis:
- Definição dos pesos e dimensões dos equipamentos para o sistema proposto;
- Confirmação ca alternativa do sistema a ser adotado
- Confirmação das áreas a serem climatizadas;

- Confirmação das áreas a serem ventiladas;

- Confirmação dos consumos de água e energia elécrica;
'-^''^PSuibilizaçâo com os projetos básicos de instalaçõeselétrica

e

hidráulica com o sistema adotado;

Proposição das redes de dutos unifilares com dirnensionamentc das linhas
tronco de orelhas, difusores, etc.;

Localização dos pontos de consumo elétrico com determinação de potência,
tensão e número de fases;

- Localização dos pontos de consumo hidráulico (água e drenagem).
2.2.13 Estrutura
2.2.13.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

2.2.13.1.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "PRE-FABRICADO"

Os elementos a serem executados, serão pré-raoldados, calculados e
dimensionados conforme projeto estrutural especifico, que será entregue pela
empresa

executante

Municipal.

Toda

a

com

ART,

estrutura

mediante

será

aprovação

dimensionada

da

fiscalização

conforme

da

Prefeitura

solicitações

da

NBR

6118/2004 e também normas em vigor sobre o assunto.
O cálculo do carregamento será desenvolvido conforme NBR 6120 e demais normas
em vigor sobre o assunto. .Além do carregamento deverão ser previstas as ações e
os esforços que poderão ocorrer nas situações transientes.
Todos os elementos pré-fabricados de concreto armado deverão ser entregues
no canteiro de obras numerados conforme instrução de cada fabricante. Peças que
apresentarem problem.as deverão ser substituídas imediatamente. Em nenhum momento
serão aceitos elementos que sejam executados em obra.
Todas as peças deverão possuir as mesmas especificações para materiais como
aço e concreto. Durante o periodo de montagem do pré-fabricado ou concreto moldado
"in loco", os laudos de resistência do concreto serão entregues conforme
solicitação da fiscalização. Devido ao fato das estruturas de concreto ficarem
aparentes, todas deverão possuir superfícies lisas e planas sem imperfeições ou
diferença de tonalidade, garantindo assim o perfeito acabamento.
As juntas de ligação entre os elementos deverão ser todas tratadas conforme
solicitação da fiscalização e do fornecedor da estrutura.
Tipo de aço; o aço a ser utilizado deverá ser do tipo C.A-50.
Resistência e oobrimento: Tanto a resistência, como o cobrimento a ser

utilizado para o projeto da estrutura de concreto pré-fabricado deverá estar era
conformidade com a NBR 5118/2004 e normas em vigor sobre o assunto. A resistência
do concreto a ser utilizada deverá possuir uma resistência mínima igual ou superior
a 30 MPa. Os cobrimentos a serem utilizados de armadura nunca deverão ser iguais
ou superiores a 25 mm.

2.2.14

Prevenção de Incêndio

2.2.14.1 SDAI - Sistema de Alarme Automático de Incêndio

O projeto define uma reformulação extensa no sistema de detecção e alarme

das creches, permitindo a integração de toda a edificação através de supervisão
centralizada em sala de controle, cora çerencia.mento em painel NFS2-3030 ou similar
a serem instalados. Todos os detectores e demais dispositivos do SDAI indicados

em planta são novos e deverão propiciar, em conjunto com o painel o monitoramento
do sistema por meio das seguintes funcionalidades, no mínimo:

1) Até cinco estados deverão ser visualmente disponibilizados para cada entrada
de dispositivo: Normal, defeito, Alarme, ?rê-Alarme, desabilitado;

2) Até quatro estados devem ser disponibilizados para cada dispositivo de salda:
Normal, Defeito, Ativo, Desabilitado;

3} Acesso proçramável por característica, por nó, por matriz do usuário;
4) Permitir janela de construção de gráficos importado de arquivos formato
extensão".dwç';
5) Permitir o controle OM/OFF;
6)Habilitar/desabilitar individualmente ou em aruoo todos os oontos e zonas na

redeNFS2- 3030. Os detectores projetados são dos tipos: fotoelécrico inteligente,
termovelociinétrico inteligente, iônico inteligente, laser inteligente e
fumaça/temperatura inteligente. Esses detectores foram alocados no projeto para
atuarem em conformidade com a natureza do principio de sinistro.

2.2.14.2 SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
O SPDA das Creches será substituído. Para o perfeito enquadramento do sistema
à N3R5419, deverá ser instalado um terminal de inspeção em cada descida, conforme
indicado no projeto.

2.2.14.3 Salda de Emergência

O projeto define a renovação da rota de fuga do prédio das creches para que

parte do fluxo de evacuação das pessoas seja direcionada para a entrada do
pavimento térreo e garagem do 1° subsolo. No projeto, as rotas de fuga foram
indicadas com blocos autônomos com o sentido e direção da saida de emergência.
2.2.14.3 Iluminação de Emergência

Os espaços destinados á circulação terão iluminação completa de emergência
para proporcionar adequado nivel de aclaramento e visibilidade. Foram
especificados módulos autônomos de e.merçência que serão alimentados por circuitos
normais e independentes. No caso de eventual sinistro, os módulos passarão a
alimentar as luminárias fluorescentes de 2x32W ou 2x20W pelo tempo minimo de 01
(uma) hora.

2.2.14.3 Sinalização de Emergência

O projeto foi desenvolvido com base nas seguintes normas: <-NBR 13434; <-NBR
13435; <~NBR 13437.

2.2.14.3.1 O sistema de sinalização de emergência foi projetado para atingir os
seguintes objetivos:

2.2.14.3.1.1) Reduzir o risco de occrrência de incêndio, alertando para os riscos

Dotencias, requerendo ações que contribuam para a segurança contra incêndio e
proibindo ações capazes de afetar o nivel de segurança.
2.2.14.3.1.2) Garantir que sejam adotadas ações adequadas em situações de risco,

que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das
rotas de saidas para escape seguro das edificações.
2.2.14.3.2 São funções minimas da sinalização de incêndio projetado:
2.2.14.3.2.1) Identificar os riscos específicos;
2.2.14.3.2.2) Oriencar a rota de fuga;

2.2.14.3.2.3) Identificar os equipamentos de combate a incêndios.

2.2.14.3.2.3 A sinalização projetada está classificada de acordo com os seguintes
tipos:
2.2.14.3.2.3.1) Rotas de Fuga (Saida de Emergência);
2.2.14.3.2.3.2) Advertência;

2.2.14.3.2.3.3) Obrigação;
2.2.14.3.2.3.4)
Proibição;

2.2.14.3.2.3.5) Equipamentos de Combate à Incêndio.
2.2.14.3 Sistema de Controle de Fumaça

O projeto prevê o controle de fumaça dos ambientes das creches, que será
viabilizado através da instalação de módulos de controle e atuação integrados ao

Sistema de Detecção de Incêndio do prédio. Esses módulos irão ligar ou desligar o
sistema de ventilação existentes sempre que houver um sinistro. Deverá ser
instalado um módulo de controle e monitoramento inteligente, analógico endereçável
nas creches. O módulo de controle projetado poderá ser ativado através da
programação do painel ou manualmente.

2.2.15 Limpeza Final da Obra

de

Ao termino da obra, deverá ser feita uma limpeza geral, sendo que, para fins
recebimento dos serviços, serão verificadas as condições dos elementos

contratados, ficando a contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.

Atender, em particular para os vidros (colocados e lavados) e os pisos
(lavados e encerados).

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos, corredores e espaços

da obra, além de removidos, era sua integridade, os resíduos de limpeza, entulhos,
gerados na obra, amontoados ou não, no canteiro e arredores da edificação.
2.2.16 Serviços Finais

2.2.16.1 Teste de Instalações

Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações, a
qual só será aceita se em perfeito funcionamento.

2.2.16.2 Desmontagem, Remoção de Instalações Provisórias

Os barracos, contêineres e o mobiliário, equipamentos (andaimes, maquinas,
etc.) e sobras de materiais deverão ser desmontados e removidos após a conclusão

de todos os serviços e do teste das instalações. Deverão ser desligadas as ligações

provisórias de energia e abastecimento de água, e removidos os dispositivos nelas
instalados.

3.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1. Cumprir todas as obrigações, assumindo com.o exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
3.2. Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado neste
Projeto Básico;

3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo
com os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

3.4. Corrigir ou reconstituir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 dias, os
serviços
que
apresentarem. desconformidades
ou
quaisquer
irregularidades
discrepantes às exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados após
o recebimento e ou pagamento;
3.5. .Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;

3.6. Comunicar á Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que antecede
a data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com. a devida comiprovação;
3.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
3.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execução do contrato;

3.9. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que
a documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente,
preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;
3.10. Todos os projetos deverão ser elaborados de maneira a atender ás
das Normas Técnicas (N3R's), normativas do Ministério da Saúde,
Sanitária, entre outros órgãos com normas vigentes;

apresentou
dentro dos

exigências
Vigilância

3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE
Para a execução dos serviços previstos no presente projeto, as empresas
licitantes deverão atender aos quesitos listados abaixo:

a) Qualificação técnica Profissional

Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior ou outro
(s) devidamente reconhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou
certidão (ões) de responsabilidade técnica que comprove (m) ter o (s) profissional
(is) executado para Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos.
A empresa terá que comprovar por meio de responsável técnico o acervo de pelo
menos 50% da TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PAR.A TELHADOS

DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL item
92541 das planilhas orçamentárias e 50 % da tubulação de esgotamento sanitário
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO item 89713 das planilhas orçamentárias
b) Qualificação Técnica Operacional

Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços
de características técnicas similares as do objeto da presente licitação
compatíveis em características, quantidades e prazos, devidamente certificados
pelo CREA.

c) Apresentar prova de inscrição ou registro e com situação regular da

empresa e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaração (ões) individual (is) de participação do pessoal
técnico qualificado para comprovação das exigências contidas na alínea "a" acima
na(s) qual (is) o(s) profissional (is) indicado(s) declare(m) que participará
(âo), a serviço da licitante, dos serviços objeto desta licitação e que autorize(m)
sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica que irá (ao) participar na execução dos
trabalhos.

e) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de
Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional (is) por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n° 8.666/93 conforme itens descriminados na alinea "d" acima.

f) Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade
técnica, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, era destaque, os seguintes
dados: data de início e término das obras/serviços; local de execução; nome do

contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsável (is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
g) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de
obras/serviços;

h)

Entende-se,

para

fins

deste

projeto,

como

pertencente

ao

quadro

permanente:

- 0 Empregado;
- O Sócio;

i) A comprovação do vínculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado
na alínea "d", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação
do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).

j) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato
de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
4.0. DOS PRAZOS

6.1 - Os prazos máximos de execução dos serviços do presente projeto básico serão
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, conforme projeto básico.
6.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 12 (doze)
meses, conforme cronograma de Execução dos serviços.

5.0. DA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. A coordenação geral da riscalização dos projetos e serviços está a cargo da
Secretaria Municipal de Educação, através de seu corpo técnico;

5.2. Fica assegurado a Secretaria de Educação, o direito de rejeitar, no todo ou
em parte, os itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital,

ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar as irregularidades
no prazo de até 30 dias a contar da sua notificação, que ficará a cargo da
Secretaria de Educação.

5.3. A Contratada devera apresentar as ART's (.Anotação de Responsabilidade
Técnica) de cada projeto ou serviço, juntamente com a entrega final dos mesmos,
ficando as despesas decorrentes deste ou de outros emolumentos a cargo da
Contratada.

5.4. A empresa contratada deverá fornecer projeto estritamente de acordo com as
especificações descritas neste Termo de Referência, bem como nos prazos nele
estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de
estarem em desacordo com,as referidas especificações, sob pena de aplicação de
sanções ad.ministrativas.

5.5. Prestar as informações e os esçlarecimentos que venham a ser solicitado pelo
CONTRATANTE.

6.0 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 InfoinDações de caráter geral
6.1.1 - O licitante vencedor obrigar-se-á a proceder ás correções, às suas
expe.nsas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de
serviço executado que esteja em desacordo com as especificações técnicas previstas
neste edital, assim julgado por esta Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB por
ocasião do recebimento do objeto;

6.1.2. Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento do objeto deverão
seguir aos estabelecidos nas especificações técnicas do projeto.
6.1.3. O destino do material rejeitado e quaisquer despesas pelo descarte
serão de responsabilidade da contratada. Seguindo o que prescreve a Lei n°
12.305/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui a PNRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos).

7 - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados no
periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
7.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos ser''.'iços não solicitados
previamente ou em áreas não solicitadas.

7.3 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:
7.3.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal
apresentado pela Contratada.

7.3.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de
serviços executados no periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
7.3.3 - £mi toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos
demonstrativos de acordo com o modelo que será fornecido pela riscalização. Também
deverão ser apresentados os ensaios qualitativos e quantitativos de acordo com as
normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
7.4 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços,
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e acumulados.
7.5 - No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos com material,

pessoal, controle tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir
e

comprovar

o

cumprimento

das

especificações

e

demais

custos

necessários

à

execução do serviço e, salvo m.enção em contrário, devidamente explicitada neste
documento.

7.5.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência .médica

e social, equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas,
capacetes, máscaras e quaisquer outros necessários à segurança pessoal;

X

7.5.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua
propriedade, ou de sua responsabilidade, necessários è execução dos serviços;
7.5.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos
necessários à execução do serviço;
7.5.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
7.5.5 - Fornecimento, instalação, operação S manutenção dos equipa.mentos
contrafogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de
pessoal habilitado â vigilância do serviço.

8 - ESPECIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAI.:
8.1 - A concorrente deverá apresentar, no ato da realização do certame licitatório,
anexa a sua proposta, todas as composições de custos unitários que se referirem
ao objeto deste projeto, de acordo com o modelo utilizado pelo SINAPI/PB; da mesma
forma deverá ser apresentado um cronograma de execução para cada um dos itens
objeto desta licitação.
8.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias
a contar da data de abertura das Propostas de Preços.
8.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos do serviço de
transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outras despesas de qualquer
natureza, seja trabalhista, orevidenciária, e outras, oara a execução do serviço.

8.4 - Não haverá qualquer tipo de ônus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/P3
caso ocorra alguma paralisação de serviço por motivos meteorológicos ou de força
maior. Para tal avaliação de reparação de eventuais reequilibrios contratuais será
designada comissão da Secretaria de Educação desta prefeitura para despacho e
parecer técnico sobre o assunto.

8.5 - Os percursos de transporte poderão, após consentimento da contratante, ser
alterados de acordo com a necessidade do serviço e atendimento às normas de
segurança.

8.6 - Cada inicio de serviço será liberado após emissão da ordem de liberação de
serviço pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/P3.
8.7 - A Contratada deverá desenvolver condições de atuar simultaneamente em frentes
diferentes indicados pela prefeitura para atender as prioridades do Município,

respeitando inclusive o CDMM - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN3.AL Mi.4xiM0, afim de
garantir o cumprimento do cronograma no prazo determinado.
8.8 - -A Prefeitura Municipal de Santa Rita/P3 se reserva o direito de executar
serviços com os seus próprios empregados, empregados de outras firmas executantes
e com empregados dos serviços de utilidade pública adjacentes, dentro dos limites
do trecho contratado, durante a fase de construção. .A Executante deverá desempenhar
seus serviços e colaborar com os empregados da Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB, de outras firmas executantes e dos serviços de utilidade pública, de
maneira a causar a minima interferência possível. No caso de surgir uma diferença
de opinião quanto aos direitos respectivos das várias partes trabalhando dentro
dos limites do trecho contratado, a fiscalização decidirá dos direitos
respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, os serviços, em geral
harmonia.

8.9 - A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto á
qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados,

andamento, interpretação dos projetos e especificações e cumprimento satisfatório
às cláusulas do Contrato.

8.10 - A contratada deverá manter no canteiro de trabalho um responsável técnico,
devidamente habilitado, que terá a responsabilidade técnica e civil de execução
em tempo integral do objeto a ser contratado. O responsável técnico deverá estar
sempre em contato com a fiscalização para prestar quaisquer esclarecimentos sobre
o andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver sendo empregado.
8.11 - Caso seja comprovada a má execução ou não atendimento às normas de projeto,
os serviços serão refeitos sem ânus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
8.12 - As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos quantitativos e nas

especificações, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo venham
a ser julgados necessários pela fiscalização, serão fixados em Ordens de Serviço,
que especificarão as alterações feitas e os quantitativos alterados.
8.13 - Caso as alterações referidas no tópico anterior afetem o valor global do
contrato ou alterem o prazo contratual ou ainda, incluam preços novos não previstos

anteriormente, a Ordem de Serviço só poderá ser emitida com fundamento em apostila
ou em termo aditivo ac contrato lavrado entre a Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB e a Executante.

8.14 - A contratada deverá observar e cumprir o seguinte:
8.14.1 — Documentação:
8.14.1.1 - A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato.
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, relativa â execução dos serviços objeto desta
licitação.
8.14.1.2 - A contratada ficará responsável pelo pagamento de registros,
impostos, taxas públicas, alvarás, multas, encargos sociais, seguros, publicações
em, diário oficial e outras despesas legais decorrentes da execução do objeto
contratado sob sua responsabilidade
8.14.1.3 - A contratada será responsável pelas regularizações previstas em
lei dos serviços em questão junto aos órgãos responsáveis.
8.14.1.4 - A Resolução n® 1.024, de 2009, do CONFEA, a partir de 1® de julho
de 2017, tornou obrigatória a utilização do LIVRO DE ORDEM, em todo o território
nacional, para obras e serviços de Engen.haria e .Agronomia.
Os livros de ordem porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro
de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., em uso pelas
empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro
de Ordem, desde que atendam às exigências da Resolução n® 1.024, de 2009,
do CONFEA.

Serão, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem (art.4° da Resolução
n® 1.024, de 2009):
I - dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e

da

respectiva

Anotação

de

Responsabilidade

Técnica;

II - as datas de inicio e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
III - as datas de inicio e de conclusão de cada etapa programada;
IV - posição fisica do empreendimento no dia de cada visita técnica;
V - orientação de execução, mediante a determinação de providências

relevantes

para

o

cumprimento

dos

projetos

e

especificações;

VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades
e seus encargos, com as datas de inicio e conclusão, e números
das
ART's
respectivas;
VII

-

acidentes

e

danes

materiais

ocorridos

durante

os

trabalhos;

VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de
caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de
terceiros
não
sujeitas
à
ingerência
do
responsável
técnico;
IX - nos serviços de Agro.nomia devem constar no Livro de Orde.m as anotações
referentes às receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem como as
orientações
para
aplicação
dos
produtos
receitados;
e
X - outros fatos e observações que, a juizo ou conveniência do responsável
técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.
Todos os relatos serão datados e assinados pelo responsável técnico pela
obra ou serviço. Na Paraíba, está disponível, no site do CREA-PB, modelo de Livro
de Ordem de Obras e Serviços.

8.15.1 - Segurança:
8.15.1.1 - A contratada deverá manter todo o pessoal mobilizado na obra com
Equipamentos de Proteção Individual, inclusive uniformes.
Os dispositivos a serem utilizados dependerão da atividade exercida,
conforme previsto em legislação especifica. A contratada deverá dispor, na
quantidade necessária, dos seguintes EPI, caso necessários:
- Proteção da cabeça: capacete;
- Proteção dos olhos e face: óculos de proteção (lente de policarbonato).
- Proteção dos ouvidos: protetores auditivos (tipo plug ou concha).
- Proteção dos membros superiores: luvas de proteção (de raspa ou de PVC).
- Proteção dos membros inferiores: calçados de segurança (botas e botinas).
- Proteção contra quedas com diferença de nivel: cintos de segurança, com
mosquetão e cadeira suspensa (tipo "boudrier").

9.0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
a) A planilha orçamentária deverá ser preenchida com os preços unitários para

todos os itens quantificados, assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo
nome, titulo e registro no CREA, deverão constar de maneira legivel e clara (Lei
Federal n° 5.194/66 e Resolução n° 218/73 - CONFEA); sem rasuras, emendas ou
entrelinhas.

a.l) Na elaboração da Planilha Orçamentária, a licitante deverá utilizar os valores
para Leis Sociais e BDI, de acordo com a natureza da sua proposta "desonerada" ou
"onerada";

a.2) A licitante deverá declarar qual a natureza da proposta de preços a ser
ofertada - natureza desonerada ou natureza onerada, devendo apresentar sua
proposta confor.me método declarado. Caso a proposta apresente metodologia
diferente da declarada, será imediatamente desclassificada;
a.3) Juntamente com a(s) planilha(s) de orçamento dos serviços, a licitante deverá
apresentar memiorial de cálculo com a composição de cada um dos preços unitários
oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhados, sob pena de imediata
desclassificação, não se admitindo preço simbólico, irrisório ou de valor zero,

observando o que dispõe o Parágrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n. 8.666/93,
limitando os preços unitários e global, ao valor do preço orçamentário m.ais BDI,
e Condições previstas no Projeto Básico - Anexo VIII projetos;
a.4) .Apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e
dos Encargos Sociais, Trabalhistas e Fiscais, utilizados para compor os preços
ofertados, conform.e modelos, em anexo;

a.5) Apresentar o Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo disponibilizado,
a.6) Os referidos serviços foram orçados com base nos custes unitários de
referência

do

Sistem.a

de

Custos

Referenciais

de

Obras

-

Sicro

(Tabela

de

Consultoria), em consonância ao Decreto n® 7.893, de 08 de abril de 2013 e
totalizaram, conforme composição de preço anexa, em R$ 2.039.014,20 {Dois milhões,
trinta e nove mil e quatorze reais e vinte centavos), valor este que representa o
orçamento básico desta Prefeitura, com o acréscimo de BDI. No tocante aos preços
unitários, terá que ser m.antido o mesmo critério, ou seja, o preço unitário básico
acrescido do BDI. Sendo com.o referência o BDI considerado foi de 29,06%, obtido a
partir dos cálculos mostrados ao final deste projeto.
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I

97660

041

l>REFt;m'RA MUNICIPAL DE S.VNTA RITA

SEC RETARIA Ml.MCIPAL DE EDtrC ACÁÜ

sem
5

M
M

•i

M
90447

40MM

M

m
PREl-EITURA MII.MCIPAL DE SA.VIA RITA
SECRETARLV NRMCIPAI. DE EÜUCACVO

ARMAÇÃO OE PILAR OU VfGA DE UMA ESTRUTURA
92776

COMVENCIWAL TÉRREA OE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE DIÂMETRO 6,3MM
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
92777

CONVENCIONAL TÉRREA DE CONCRETO W?MADO, UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE DIÂMETRO 8.DMM
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

92778

CONVÉNCiONAL TÉRREA DE CONCRETO ARÃ1AD0. UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE DIÂMETRO lO.OMM
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

92785 i TÉRREADECONCRETOARMADO.UTIUZANDOAÇOCA-SODE
DIÂMETRO 6 3MM

ARKWÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.5

SINAPI

93785

TÉRREA OE CONCRETO ARMADO,UTIUZANDO AÇO CA-50 DE
DIÂMETRO S.OMM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

3,6

SINAPI

RETANGULARES COM ÁREA DE SEÇÃO MÉDIA MENOR OU IGUAL
'

A O 2SM2.PÉ DIREITO SIMPLES,
COMPENSADA RESINADA

CHAPA DE MADEIRA

PREFKITim MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MTNICTPAL DE EDliCACÃO

SINAPi

9?451

MONTAGEM E OESMOhfTAGEM DE FORI.ÍA DE VIGA.

|

ESCORAMENTO COM GW^FO DE MADEIRA. PÉ DIREfTO SIMPLES j M2
EM CHAPA DE M>y)EIPA RESINADA

0.00!

RS 115.59

RS 149.18

RS 0,00 !

0.00%

M2

0,00 I

RS 33,45

R$43,17

RS 0,00 I

0,00%

M3

0.00 I

RS 30924

RS 399.11

f® 0,00

0,X%

M3

0,001

RS 23.41

R$30,21

RS 0.00

0.00%

1

MONTAGEM E DESMONTADEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM
SINAPI

92509

AREA MENOR OU IGUAL A20M2. PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

3.9

SINAPI I

9,n (SINAPI
I ctjfLDi
3,10

94972

CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
OE60X

<»n7j !1 ACABAMENTO
LANÇAMENTO DE
COMCONCRETO
USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E
948/4
EM ESTRUTURAS

PREFEII URA MirNK IPAL DE S^V-NTA RH A

SEC REI.ARLV MUNICIPAL DE EDIICAÇÁO
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM

SINAPI

B7530

RS 26.72

RSS4.46

RS 0.00 I

0,00%

R$9.39

R$12.12

RS 0.00

0,00%

p;ifiEDES EXTERNAS. DUAS DEMÃOS

RS 12,00

RS 15.49

RS 0,00

0,00%

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

R$17,67

R$23,06

RS 0,00

0.00%

R$65,14

1 RS64,553,61 i

7,34%

RS31.83

RS31.541.^

3.59%

R$18,74

1 R$6.(S4,17

0,69%

ARGAIvIASSA TRAÇO 12:8. PREPARO MANUAL, APLICADO EM
FACE DE PAREDES INTERNAS, ESPESSURA = 20MM

blNAPI

RWS7
eSMttí

bINAKl

»e<!B

SINAPI

96135

SINAPI

92541

aplicação
MANUAL DE
PINTURA
EM TINTA LÃTEX PVA EM
PAREDES INTERNAS.
DUAS
DEMÃOS
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA BITINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

EXTERNAS, DUAS DEMÃOS

TRAI.IA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARATELHADOSOEATÉOUASÁGÜA^PARATELHACERÃMICA

M2

991,05)

RS50,47

M2

991,05 1

RS24,66

M I 323,07 1

RS 14,52

CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

0-^. I TELHAMENTOCOMTELNACERÂMICACANAL.TIPOPLAN.COM
1 ATEDUASÁGUAS.tNCLUSOTRANSPC»TE>/ERTICAL

1

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA,PARATELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS,
INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL

i'Ri-;FErniR.v .miínicu'al de santa rita

SECRETARIA MI NICTPAL DE EDUCAÇÃO

SINAPI

8467S ! PINTURA IMUNIZW^TE PARA MADE1F?AS. DUAS OEMAOS

SINAPi

96116

SINAPI

87531

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES

COMBÍCIAIS,INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

M2 I 991,05 1

R$17,62

R$22,74

I RS 22-536,65 I

iSô"»!

M2 1 991,0.5 I

R$43.59

R$56,26

I RS 55,753.75 |

6,34%

R$ 22.57

R$29,13

M2 I 185,81 !

RS 31,74

R$40.96

I

M2 I 601,92 '

RS 46,98

R$60,63

: RS 36-495.85

M2

RS 41,52

R$53,59

I RS 7,465,03

EMBOÇOPARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA 04 ARCjAMASSA
PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA DE 400L, APLICADO

0.00

RS 0,00 I

0,00%

RS 7.611,45!

0,87%

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA

AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM

CONTRAPISO EM ARGA14ASSA PREPARO MECÂNICO COM

SINAPI

87755

BETONEIRA 4ML, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA DE 3CM

i SERVIÇO DE REVESTIMENTO CER^IICO PARA PAREDES
6.3

INTERNAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GREIS

I SINAPI

OU SEMt-GRElS DE20X20CM. PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

PADRÃO
6.4

SINM>I

87247

__ _

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESfAALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM AaiCADAS EM
AMBIENTE DE ÁREA ENTRE SM2 E 10M2

139,31 :

l'Ri:i-E[Tlllt.V Mir.NIC IP.VL DE S-OITA RITA

SEt RE t ARIA MliNlCir.U- DE EDUCAÇÃO

5.INAHI

onsií

SINAPI 1

90823

SINAP!

91306

7.4

SINAPI

94581

7.5

SINAPI

85189

SINAPI

89957

PORTADEMAOEIRASÊMI-OCA.80X210CM.ESPESSURA3,5CM,
|
INCLUSO
OOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|

51.00 !

PORTADE MADEIRASEMI-OCA 90X210 CM, ESPESSURA 3,5CM,

RS348,6S

R$449.97

RS22.948,35

32.00

RS3ra.94

RS469.7CI

RS 15.030,43

51,00

RS73,51

R$«,87

RS4.838,47

44,00

RS 535,00

FS 690.47

RS 30,380,72

12.00

RS 1 182,35

RS 1525,94

48,00

R$83.69

R$114,46

I 2974,50

RS 13.74

1983.00

RS 19.22

j

INCLUSO DOBRAOlÇAS ■ FORNECIMENTO EINSTWAÇÃO

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, CC»^ EXECUÇÃO DE FURO ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
COM VIDROS. PADRONiZJVJA

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PAINEL ÚNICO.
DIMENSÕES 4.0X1.2 M, INCLUSIVE CADEADO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA, COM

TUBULAÇÃO DE PVC.DN 2SMM,INSTAUW30 EM RAMAL DE ÁGUA, UND.

I

RS5.494,24 I

0.62%

R$17.73

RS 52.746.34 1

6.00%

R$24.81

RS 49.188.97

5.58%

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALV^ARIA

TUBO DE PVC, SOLDAVEL DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU
SINAP

SUBRAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTWJ^ÇÃO
TUBO DE PVC, SOLDAVEL DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU

SINAPI

SUBRAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

m
PRtFEITlTlA MUMCIPAL DE S.AJSTA RITA

SECREI ARIA ^ITNICTP.VL DE EDUCAÇÃO

I TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL. DN 75MM.
89713

RS 26.99

RS 34.83

M I 1983.00 !

RS 34.51

R$44.54

I RS 88.320,06 1

10,04%

M

R$ 39,49

RS 50,97

I RS 13.862.70 I

1.58%

21,00 {

R$358.69

RS 462.93 I RS 9.721,43|

1,11%

LAVATÒRtO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 !

RS 260.70

R$336,46

0,27%

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA

9,00 I

RS 72,20

R$93,18

R$838,63 I

0,10%

RS37B.18

RS488.08

RS9.761.58|

1.11%

7.00 I

RS 18.63

RS 24.04

RS 168.31 |

0.02%

9,00

RS 30.34

R$39.16

R$352,41

0.04%

I FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

M

2974.50

i DE ESGOTO SANITÁRIO

1 TUBO DE PVC. SERIE NORMAL.ESGOTO PREDIAL. DN 100MM,
89714 j FORNECIDO E INSTALADO EM RAl^ DE DESCARGA OU RAMAL

103.611,63

; DE ESGOTO SWJITÁRIO
TUBO DE PVC.SERIE R.ÁGUA PLUVIAL. DN 100MM. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCA1,ÍINHAMENT0

8.7

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTAUÇ.ÁC

5INAPI

„o.,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

272,00

CAIXA DE INSPEÇÃO ENTERRM)A RETANGULAR EM ALVENARIA
8.10

SINAPl

97902

COM TIJOLOS CERÂMICOS.DIMENSÕES 0.6 X 0.6 X 0.6 M.PARA

20.00

RS 2.355,22

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
PORTA TOALHA DE ROSTO EM METAL CROMADO.TIPO ARGOIA

INCLUSO FIXAÇÃO.
PORTA TOALHA DE BANHO EM METAL CROMADO.TIPO BARRA.

INCLUSO FIXAÇÃO,

m
!'RKI'K1TITR.\ MILMCIPAL DE S.AXl A RITA

SEC RETARIA >n NlCIPAl. DE EDl'CA<; AO
B.13 I SINAPI I

95&M

BiA
a.14

««ç
WW3

ciuara
WNAM

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAl CROMADO SEU TAMPA,

21,00 i

R$23.46

RS 30,26

7.00 I

RS22.95

R$29,62

1.00 I

RS700,5S I

RS904,13 | R$9.945,43|

1,13%

11,00 I

RS 727,41

RS93a,aO

1,17%

UND-

0,00 I

fS 475,68

1^613,91

R$0,00 I

0,00%

UND. I

21,00 I

R$24.28

R$31,34

RS 658,05 1

0,07%

UND. 1

10.00 I

R$27,83

R$ 35,92

RS 359,17 |

0,04%

UND.

9.00 I

R$31,80

RS 41.04

RS 369,37 1

0,04%

INCLUSO FIXAÇÃO
PAREDE EM UET/y.CROMADO,INCLUSO
I SABONETBRAEM
p,;^ç^o

uwu-

I

RS 207,33 I

0.02%

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA

DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA Af^ERlCANA
ãJ5

EM METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.ENGATE

SINAPI

flexível 30 CM,TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2
OU 3'4. PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR- FORNEC. E
INSTW.,

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL(CAPACIDADE:312 L•PARA ATÉ
8,16

146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO], RETANGULAR. EM

SINAPI

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,DIMENSÕES

RS 10.326.75

INTERNAS = 04X1 2 M.ALTURA INTERNA = 1 M
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,

ai7

SINAPI I 74234/001

CCXvl REGISTRO DE PRESSÃO

COM CANOPU CROMADA

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO •
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,LATÃO. ROSCÁVEl, l/T,

8.18 1 SINAPI

8,19

1 SINAPI

88,/u
5(1

çiwfiPi
sirwt-i

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL,3/4.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

BQW5
6840^

REGISTRO DEE GAVETA
BRUTO.
LATÃO,DEROSCÁVEL
1/2T
FORNECIDO
INSTALADO
EM RAMAL
ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA lUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EI)l'CAÇAO

6.21

1 SINAPI 1

89353

8.22 I StNAPI

95615

8.23

95676

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAO. ROSCAVEL,SW,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

UND.

0,00 I

R$33.21

R$42.86

RS 0.00 I

0.00%

HIDRÓMETRO DN 25 f/.), 5.0 M'íH FORNECIMENTO E

UND.

1,00 I

RS 129.94

R$167,70

R$ 167.70 I

0.02%

UND.

1,00| RS108.69

RS14028

R$ 140,28 !

0,02%

RS 148,71

R$191.93

RS 19.192,51 I

218%

R$92.32

RSn9.15

RS11.9l4.B2l

1.36%

0,00

RS 109.16

RS 140.88

RS 0,00

0.00%

ODO 1

RS 14622

RS 188.71

RS 0.00

0.00%

INSTALAÇÃO
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÃGUA- ENTRADA

SINAPI

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 0N2S {'/,). PARA 1 MEDIDOR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(EXCLUSIVE H10R&1ETRO)

LUMINÁRIAS TIPO CALHA,DE SOBREPOR. COM REATORES DE
SINAPI

7395314

PARTIDA RÁPIDA E LÂI.IPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W.

UNO.

100,00

COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES. CAIXA ELÉTRICA. ELETROCUTO, CABO RASGO.

QUEBRA E CHUMBAI.IENTO(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂr.1PADAi.

UND. ! 100,00 I

_AF 01_'2016

" PONTODEILUMINAÇÁÒRESIDENCTaL incluindo INTERRUPTOR
DUPLO,CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO RASGO. QUEBRA

E CHÜMBAMENTO lEXCLUINDO LUMINÁRIA ELÂMPADA),
AF QV2016

PONTO DE UTIIZAÇÃO DE EQUIPM4ENT0S aÉTRICOS.
RESIDENCIAL.INCLUINDO SUPORTE E PLACA. CAIXA ELÉTRICA.
ELETRODUTO.CABO,RASGO,QUEBRA E CHÜMBAMENTO.
AF 01/2016

1'REFEM L'RA MUNIC IPAL DE SANTA RITA

SECRE l ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I P<»iTO DE TOMADA RESiDENCIAL INCLUINDO TOf.lADA20A/250V. |
9.5

SINAPl

93143 i CAIXAÉLÉTRlCA.aETRODUTO.CABO,RASGO,OUEBRAE

1 UND.

200D0

1^113.75

RS146,81

RS29.361.15l

3M%

RS 736.93 I

0.08H

CHUMBAMENTO.AF_01í2016

9.6

SINAPl 1 74130/1

9,7

SINAPl I

TOMADA 3P»T iOAimV SEM PLACA • FORNECIMENTO E

72339

9.S

I SINAPl

93044

9;9

SINAPl

83392

SINAPl I

97589

9.10

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO EINSTALACAO

INSTALACAO

Í

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3Ü BRANCA 20 W, BASE

E27• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA
RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR.COM I

LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017

UÇÕE8

SINAPl

72283

50,00 '

RS 11,42

RS 14.74

UND. I

0.00 I

RS41.e6

RS 54.02

RS 0.00 I

O.OOli

UND, I

0,00 I

R$11,28

RS 14,56

RS 0,00 I

0,001l>

UND.

0,00 I

R$ 22,30

R$ 28,78

RS 0,00

0,00%

UND. I

0,00 I

RS 24,95

RS 32,20

RS 0,00

0,00%

20,00 1

RS161,78

RS208.79

0.00

RS 1.104.77

RS1.42SÍ2

I

COMBÁ^AINCÊME^

72K3 j E>mNTGR PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.2

UNO.

ABRIGO PARA H10RANTE,75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45'2 W2". ADAPTADOR STORZ2,1(2', MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2*E ESGUICHO EM lATÃO
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RS4.175.87

RS 0.00

PREFEIl

MUNICIPAL DE S.AM A RITA

SECRETARLV^ Ml'NICIPAI. DE EDITAÇÀO

4.09%

RS 3.007,13 1

0,34%

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

991,50 I

MCSILIZAÇÃO E DESMOBLIZAÇÃO

%

1,140% RS278.654.95 RS359 632,08 I

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

R$2.35

■ "R$35.S3S.88 :
RS 3,03

RS4.099.81

R$364.923,29 ! RS 28.828,94|

3,279%

PREFEI l URA MUNICIPAL DESANI ARITA

SECREIARIA Ml NICIPAI. DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PMSR

SECRETARIA PR INFRA^TRIITURA ■ SEIWRA

ORÇAMENTO - MATERIAL/SERVIÇO DA REFORMA DA CRECHE DE TIBIRI11
CÚDIOO

1

29,06%

THTâi

M SOBRE
TOTAL

SERVIÇOS PRELIMNARES
7-1209/00

bdi:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
TAPUME DE CHAPA DE fMDEíRA C0MPENSW3A.E= 6MM,
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

IBIOl^ÔE» RETIRADAS

R$38.083.85 j 8,39%

M2

6,00

R$316,44

Rí 408,40

R$2.450,38

Oi4%

M2

550,W

R$S0.20

RS64,79

RS 35.633,47

7SS%

.! =•- «iiíS.

■

0D3%

m
PREFEITUILV MUNEC H'.\L DE SANTA RITA

SECRETARIA MI NKTPAL DE EDCCaÇÃO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS, DE ] UND
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO

"

R$0.43

"

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DE FORMA

I

REMOÇÃO DE LOUÇAS,DE FORNÍA MANUAL.S&A
REAPROVEITAMENTO

RENÍOÇAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL,SEM

R$5,83

REAPROVEITAMENTO

REAPROVEITAMENTO

M2

O

I

R$ 17,08

REMOÇÃODETELHASCERÃMICAS.DEFíSÍMAMANUAL SEM

REAPROVEITAMENTO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS.OISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 4CWM

2.'Í1

SINAPi

90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM

RSO.OC I

0.00%

R$0.55

R$ 0.00 I

0,00%

R$ 0.00 I

0,00%

R$9,94

R$0,00 I

0.00%

RS 7,52

R$ 0,00 I

0,00%

R522.04

R$0.00 1

0.00%

RS 0,30

MANUAL.SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE JANELAS,DE FORMA MANUAL. SEM

R$0.53

^
M

43,10

RS8.42

O

R$4.2e

I

RSZS8

1 R$1J17,19

Om

RS10,87

R$468,36

0,10%

RSS.52

R$ 0,00 j

0.00%

PREFEITURA -MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEC RE FARIA Ml'NICIPAL DE EDl'CAÇÀO
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2.8 (CIMENTO.

R$ 28.78

RS 37,14

!0.00

0,00%

RS 14,99

RS 19,35

RS 0.00

0,00%

R$26,72

RS 34,48

í 0,00

0,00%

RS9^

[«12,12

RSO.OO I

01»%

RS 12,00

RS 15,49

RS 0,00

0,00%

RS23,C

RSO.OO I

0,00%

CW. E ARElAi. JUNTAS 12MM

CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO E ALVENARIA INTERNA, APLICAÇÃO MANUAL
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMB4T0 DE PINTURA, ET^

87530

ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8, PREPARO MANUAL, ARICADO EM

M2

FACE DE PAREDES INTERNAS,ESPESSURA = 2ÜMM

-

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA EM
PAREDES INTERNAS,DUAS DEMÃOS

3.5

SINAPÍ

95626

APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA |
gy
paredES EXTERNAS. DUAS DEMÁOS

O I

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍUCA EM PAREDES

R$17,07

EXTERNAS, DUAS DEMÃOS

I

4 23.43%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

92541

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA

M2

R$50,47

I

RS65.14 | RS62.690,05| 13,81% í

M2

R$24,66

I

RS 31.83

CERAMICA CANAL,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

TELHAMENTÔCOM TELHA CERAM]CÃ"CÃRÃ'^ANAL,TIPO
94445

PLAN. COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

RSO.OO I

0.00%

PREFEni'It^\. MU.NiClPAL DF. S.OJTA lUTA

SFC RE IARL4 MU.VICIPAL DP: PJHTCAÇAO
TELHAMEMTO COM TELHA CEI^MICA CAPA-CANAL. TIPO
0,00 I

PLAN. «MU MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07'2019
RETIRADA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE,

13,20

INCLUSO TRAN^ORTE VERTICAL. AF 07'2019

R$28.74

RS 37,09

R$0.00

0.00^

R$1273

RS 16.43

RS 216.87 I

0.05%

TELHAMEMTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE
R$682.8

1881,22

962,44 I

RS8,00

RS 10,32

96244 I

R$ 17,62

0,00 I

M2

M2

VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE

13,20

RS 11,632.13

2,56%

VERTICTO.. AF_Q7/20t9
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO OE TaHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,INCLUSO IÇAMENTO.
_AF0T5019_

I

R$9.937,00 I

2,19%

RS2274

R$21£86,24 I

4,82%

R$22S7

R$29,13

RSO.OO I

0.00%

1008,30 I

R$31.74

>^40.96

F^4U03.64

1116,33 I

R$46,98

RS 60.63

RS 67.722,13 | 14,92%

__

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADSRAS, DUAS DEMÃOS

ttSV^inlllEÍlTO
B4B0Ç0 PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM
ARGAf.lASSA PREPARO MECÂNICO EM BETCNEIRA DE 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES,PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E10M2,
ESPESSURA DE 20MM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA,PREPARO MECÂNICO COM
5.2

SINAPI

BETONEIRA 400L. APUCADO EM ÁREAS MOLMADAS SOBRE

9,10%

IMPERMEABILIZAÇÃO.ESPESSURA DE 3CM
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS, MEIA PARB3E OU PAREDE INTEIRA, PUCAS

GREIS OU SEMI-GREIS OE 20X20CM, PARA EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS P/yjRÃO

\wl
1'kEFEm RA MUMt ÍPAI, DK SA.M A RITA

SECRETARIA MCNICIPAL DE EDIICAÇÂO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X3SCM APLICADAS EM
AMBIENTE DE AREA ENTHE 5M2 E 10M2

90822

PORTA 0E MADEIRA SEMI-OCA,80X210 CM,ESPESSURA
3,5CM,INCLUSO DOBRADIÇAS • FORNECIMENTO E

1008,30 I

R$41,52

RS 53-59

I RS 54.030,47 | 11,90%

28.00 1

RS 348-65

RS449,97 | RS 12.599,10

27,00 I R$363.04

RS4e9,70 |RS12,681,93

INSTALAÇÃO
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA,90X210 CM, ESPESSURA
90823

3,5GM, INCLUSO DOBP>ADICAS • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

91306

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,COM EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO £ INSTAUÇÃO

55,00 I

JA^^ELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR.FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 1

COM VIDROS, PAORONIZ-yjA

«ç-go.

[

«.gg.,

=5497,39

RS 332.79 . RS 429.50

RS 31.542,39

; ^^35,00

■ JANELA DE ALüWiNlO DE CORRER.2 FOLHAS FIXAÇÃO COM
94176 1 PARAFUSO, L^DAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM

R$73,51 | RS 94,87 | R$5217,96

RS690.47

RS4.g71.39

T
M2

; VIDROS,PADRCS^IZAOA.AF.07/2016

73,44

j

I PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PAINEL ÚNICO,

UNO

.

DIM£NSÓES4.0X1,2M,lNaUSIVECADEADO

«

=« n w

R$1525,94

R$0.00

RS 8369 | RS 114,46

RS 2 976,05

'^"«2.35
,COM
RAMAL DE
ALVENARI

26,00

PKKFEmrRA MIFMCIPAL DE S.ANI A lUI A

SEC RE 1 ARlA ^nF.\lCIPAL DE EÜECAÇAO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇAO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R.ÁGUA PLUVIAL DN
SINAPi

91790

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

15,50 I

R$41,34

RS 53.35

R$826,98 I

0.18<K>

27,60 I

RS 54,78

RS 70,70

I RS1S51,29| 0.43%

1,00 I

RS 36,81

RS47.51

RS47.51| Ofl1%

RS 70.65

RS81.18

6.W I

RS 358,69

RS462.93 I R$2.777.£S

0,61%

4,0) 1

RS 250.70

RS 336,48 I RS 1.345,84 1

0.30%

4,00

RS 72,20

RS93,18

j

RS372.ra| 0.08%

R5 488,08

I

R$488,08

CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201S
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)00 SERVIÇO DE
INSTALAÇAO DE TUBOS DE PVC SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL DN
SIMAPI I

91791

150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS).

INCLUSIVE COÍEXÔES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

F^ÉDIOS. AFja'2015
TÊ, PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM.JUNTA

SINAPI I

89^

ELÁSTICA,FORNECIDO E WSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 1Z'2014

SINAPI

89704

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

TÊ PVC,SÉRIE R. AGUA PLUVIAL. W4 150 X 100 MM.JUNTA
11,00

I R$1.002,99 I

022%

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA
SINAPI

86888

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI

66903

EQUIVALENTE,PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,45 X 55 CM OU

INSTALAÇÃO
SIN/^I I

9535

SINAPI 1

97902

_

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTAUÇÂO
CAIXA DE INSPEÇÃO ENTERRADA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS.DIMENSÕES 0.6 X0,6

X 0.6 M,PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 I R$378,18

0.11%

PRi;FEril R.V

IPAI. DE S.ANTA RITA

SECREJ ARLA MTMCTP.AL DE EDITAÇÀO

7.10

PORTA T0WJ1A DE ROSTO EM METAL CROMADO,TIPO

: SINAPI

ARGOLA,INCLUSO FIXAÇÃO.
PORTA TOALHA DE BANHO EM METAL CROMADO,TIPO

R$ 13.63

RS 24.04

RS 72.13

R$ 30,34

RS 39,16

RS 117,47

SINAPI

95543

«tuioi
SINAHI

j ,(^2^030
PAPELEIRADEPAREDEEMMETALCROMADOSEMTAhAPA.
95544 |
FIXAÇÃO

RS 23.46

RS 30.28

RS 181.66

cwAoi
òtNAPI

Qstifi
95545

R$22,95

RS 29.62

R$118,48

R$ 700.55

RS 904,13

R$9.041,30

1.99%

R$ 727,41

R$938.80 I

RS 2,816,39 1

0.62%

R$3.683.48

081%

R$0,00

0,00%

BARRA,INCLUSO FIXAÇÃO.

SABONETEIRA
EM PAREDE EM METAL CROMADO,INCLUSO
pix^çio

'bancada DE G^rro CINZA POLIDO 150 X 60 CM, CÕM
CUBA DE EMBLTTIR DE ACO INOXIDÁVEL MÉDIA. VÁLVULA

AlNfiPi

«441

AMERICANA Ef^ METAL CROMADO,SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.

10,00

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM TORNEIRA CROMADA LONGA DE

P«?EDE. 1/2 OU 2li. PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO

I POPUUR- FORNEC EINSTAL
I

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL(CAPACIDADE.312 L - PARA

SINAPI

SRififi

PESSOAS SERVIDAS NO PICO). RETANGUUR. EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS.

3,00 I

DIMENS^S INTERNAS = 0.4X1,2 M. ALTURA INTERNA = 1 M
MICTORIOSFONADO DE LOUCA BRANCACOM PERTENCES,

CINAPI

74234/00
1

COM REGISTRO DE PRESSÃ01/2"COM CANOPLA CROMADA

UND

6,00 I R$475.68

R5613.91

UND

0,00

RS 31,34

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO-

I

FORNECIMENTO EINSTAUCAO

<;iN4Pl

íWVQ

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÀO.ROSCÂVEL, 1/2",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

R$24.28

1'REFEll UR.V

DE SANTA RITA

SKC RETARLV

003%

007%
01(2016

PRKFEITITI.^ MUNU ll'AL DE S.VNTA RITA

SEC RETARIA Ml MtTPAL DE EDUCAÇÃO

PONTO DE UTILIZAÇÃO OE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,
RESIDENCIAL. INCLUINDO SUPORTE E PLACA,CAIXA

ELÉTRICA ELETRODUTO.CABO. RASGO,QUEBRAE

0,00] R5 146.22 I RS 188.71

RS 0.00

0.00%

CHUMBAMENTO. AF 01.-2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INaUINDO TOMADA

20A'250V. CAIXA ELÉTRICA. aETRODUTO, CABO. RASGO,
QUEBRAE CHUMBAMENTO-

59.00 1

RS113.75

2,00

i

RS146,81 | RS8-661-54 I

1,91%

R$11.42

RS14,74

RS29.48

0,01%

0.00

R$41.86

RS 54.02

R$ 0.00

0.00%

0,00 I

R$11.28

RS 14,56

R$0,00 I

0,00%

01/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOAR PMIRAO NEMA

(AMERICANO) 10 A 30A 24CV. FORNECIMENTO E INSTAIACAO
TOMADA 3P-T 30A'440V SEM PLACA ■ FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRWJCA 20 W

BASE E27 ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA
RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO

5

023%

PRF-FEn I RA MUNIC lPAi. DE SANTA RITA

SE( RETARL\ MlíMCTPAL DE EDUCAÇÃO
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM,COM REGISTRO

'

GLOBO ANGUL«? 45° 2 1 fT. ADAPTADOR STORZ 2.1/2".

|

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15W, RECXJCÃO 2 i'2X11.C" E
i
ESGUICHO EM LATÃO 1 V2' ■ FORNECIMENTO E INSTM.AÇAO ;

1

RS 1.104.77

_Wt,50 _ RS«5_ _

LIMPEZA FINAL DA OBRA _
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÁO

1,140%

R$150.442,98

CUSTOS AÍAlINISTRATtVOS

7,900°A

RS 152.656,43

•; • i;r'

RS 1.425.82

R$1.425.82

R$_3,03

R$3 007,13

"RS
194.161,71
RS

197.018.38

R$2.213,44
RS 15664.45

l'REFEn I KA Mll.\ICIP.\L DE SANTA lUTA

SEC BEl ARIA .MTNK IPAL DE EDUC AÇÃO

PRKFKIUIRA Ml NICIPAI. DE SANTA RITA

PS

PMSR

SECRETARIA DE INFRAESTRirrURA - SEINFRA

ORÇAMENTO - AUTEKIAL/SF.RMÇO DA REFORMA DO GINÁSIO COL.EGÍDIÜ AUDRÜGA I

EM I R£F.

CÓDIGO

DISCRLMINAÇÃO

UNID. QÜANl.

\ALOR

\ALOR

CNUÁRIO

UNirÀRIO

S.-BDT

r/BDi

BDl:

lüTAL

I

DEMOIJÇAO de I..MES. DE FORMA
MECANIZADA C OM MARTELETE.SEM

5.07

I

RS

77.08 | RS

7.43

I

RS 508.75

99.48

RS 504.46

656.59

RS 4.880.78

RE.APRÜVbüAMhNTO .Af 12 17

EXECUÇÃO DE PASSEIO(C.ALÇADA)OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

SIN.API

94990

MOLD.ADO IN LOCO,FEITO EM OBRA.

M5

ACABAMENTO CONVENCIONAI. NAO
ARNLVDO..AF 07 201t>

B.ANCO DE RESERN'AS NO INTERIOR DA QUADRA

RS

%SOBRE O
TOTAL

CALÇy\DAS LATERAIS NÃO EXECUTADAS

SIN.API

29,06%

1'REFEmiíLV MlíNU IPAL DE SAM A RITA

SECRE l ARL^ MI MCIFAL DE EDDC AÇAO

PISO !\DUSTRt.-U. DE .ALTA RESISTÉNCLA
3

SMAPI

72137

ESPESSUR.\ lOMM.INCI.USOJirNTAS DE

DlLAl AÇÃO PLÁSTIC.AS EPOUMENTO

i

M2 I

3,1

R$84.27

I RS

108.76| RS 337.15

MEC.ANIZ.ADO

INSTAL,\ÇÔES ELÉTRICAS EXECIJT.ADAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
4

1 SINAPI

93009

SINíVPI

PIS"']

SIN.API 1

8R264

SIN.-\PI

88247

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁA^EL,
INCLUSIVE CONEXÕES D - 2"

ELETRODLTC)P\C RÍGIDO ROSCÁATL.
INCLU-SIAT CONEXÕES D = 3 4"

ELETRICISTA COM ENC.ARGOS
COMPIJ-MENT,VRES

.AUXIUARDE ELETRICLSTACOM
ENC.ARGOS COMPLEMENT.-\R£S

M

30,00

RS 14.24

RS

18.38

RS 551.34

M

112.00

RS 7.30

RS

9.42

RS 1 055,19

660,00

RS 44,00

1 RS

660,00

RS 44.00

RS

RS 416.58

RS

56.79|RS 37.479.02 1

4.3.475i

56.79

4ÍA7%

RS 37.479.02 1

QU.ADRO DH DISTRlüUiC.ÀO DE ENERGIA
DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA,

SIN.API 1 74131.-4

P.ARA IS DISB.TNTORES

TERMOMAGNETICOS MONÜPOLARES

COM U.ARRAMENTO TRIF.ÁSICO E

NEITRO. FfJRNECTME.NTO E INST.AI.AÇÀO

1.22»i

537.64| RS 537.64

PREFKITITÍA Mli.MClPAL I)E S.\.V1 A RITA

SEC RHI ARLV Ml NICIPAL DE EDUCAÇÃO

DISJl-tNTOR TERMONUONETICO

SIN.ÍIPÍ

74Ua'l

MONOPOL-Ml i'.UlR-ÃÜ NUNU 1 ü A A jüA

UN

7.00

RS

N.74

RS 103.17

FORNECLMEN I (.1E iNSTA]w\ÇAO
RAMPA EXECÜT.ADA EM DESCONFORMTOADE COM O PROJETO

AL\T2<!.-UUA DE XTDAÇ.ÃO DE BLOCOS
CERÃNnrOS FURADOS NA \TRTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSUR.-\ 19 C^nD^

PAREDES COM AREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M- SEM \'ÁOS E AROA.\LASSA DE

SrHAPI

RS .*3,36

I

RS

68.87

RS 82.64

RS 73.29

1 RS

94.59

RS658JJ

RS40.38

RS

52.11

RS62.54

ASSENTAMENTO COM PREP.-VRO
MANUAL -Al" l)f.20]-l.

ATFRRO COM AREIA COM

11

SINAPI

79-182

12

SIN.API

S4026

ADENSA^ÍENTO HIDR-ÁUI-ICO

M3

I

0.96

BARR.AUSATR.VC0 1:4(CIMENTOE

.AREIA MÉDIA.I. ESPESSUR.A 2.0 C.M.
PRIíPAKÜ .ALANUAI.DA AROAMASS.A

ARGANLASSA PRONTA PAR.\

13

I SIN.API I

87387

CONTR.APISO.PREPARO COM
MISTURADOR ÜE EIXO HORIZONl.-U. DE

600 KG.-AT 08 2019

RS 1.353.62

RS 1.746.98

RS E219J0

PREFEU UR.\ Mli.MClPAL DE S.VNTA KITA

SRCRE l ARLA Ml^MCIPAL DE EDUCAÇÃO

duasdenUos

Ü4_2U19

de

PKMFEI ri^ILV MILMCIFAL X>E SA.Vl A lUTA

SECRE S ARLl MI NICIPAI. DE EDl CAÇÃO

PREFEITliR.\ MCMCIP^VL DE SANTA RITA

_

P!SISR

SECRETARIA DE JNFRAESTRITCRA SEINFRA

ORÇAMENTO - ^LATERLAL/SER^TÇO DA REFORMA DO GIN.ÁSIO COL.ODILON RIBEIRO
29,06%

rOLTINHO

SINAPI

niSCRl.MINAÇÁG

icviD. quant.

>AI.0R

VALOR

iiNmiRio

iTírr.ÃRio

S/BDl

CiBDI

"ASOBRE O
TOTAL
TOTAL

PISOS EXECIT.MX)S EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO

EXECUÇÃO Dt 1'ASSEIO (CALÇ-M3A) Ul'
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94W.

MOLDADO IN LOCO. FEÍTo EM OBR\.

RS

75.M

RS

97,09

RS4CM.87

77.08

RS

99.48

RS5(M.46

A( ABAMENl O CON'\ENCION.\L
ESPESSURA Kl CM..\R.\LaIXj. AK 07.2Q16

CALÇADAS LATERAIS NÀO EXECUTADAS
DEMOLIÇÃO DE L.-UES. DE FOR^U
SINAPI

97<i29

MEC.ANTZADA COM MARTELEIE,SEM
REAPROXTITAMFNTO. Al" 12!7

5.07

í«

0.38?'«

rREFEITl lt.V Ml!M( IPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA .^n:NUTPAi. DE EDCCAÇAO
EXECTIÇAO DE PASSEIi:)(C.-VLÇ.ADA) dl.'
PISd DE CONfRE lü COM CüNC-RETO

siN/Ua

MOLDADO DJ LOCO. FEITO EM OBR.\,

RS

508.75

RS 656.5y

RS-1.SSCI,78

AC.\D.A\IENTO CO>A'ENCl(.)N'.Al_ NAO
ARM,\DÜ..A1> O- ;ü16

SERVIÇOS COMPLEMENT.VRES EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
PAR DE T.ABELAS DE B.ASQüETE EM
COMPENSADO NAVAL DE 'l.SOX
SINAPI

R51.067.40

RSl.377.59

RS1.377.59

1.04%

RS 1,400.60

RSl.807,61

RSl.807.61 |l,.36%

COM ^\RO DE MET.-U.E REDE(SEM

.Si;iX)RTK DE FI.\,\CAO)

CON.R/NTO PARA QUADRA DE SULEI COM
POSTES EM TUBO DE AÇO OAL\'ANIZ.VDO
SIN.An

3", H ^ 2.55 CM. I'INTUR.'\ EM ITNTA

ES.MALTE SIN l ÉI ICO.REDE DE NDT.ON
COM 2 MNL NLALUA 10X10 CME ANTENAS

OFia.MS EMFIBR.S DE STDRO
FURO EM CONCRETO P.\R.\ DLVMETROS
SIN.APl

MAIORES QUE 75 \LM. ,\l-_05-2i)I5

B.XNCO DE RESERVAS NO INTERIOR DA QUADRA
PISO INDUSTRIAL DE ALT.A RESISTENCLA.
ESPESSUR-A lOMM.INO.USO JUNT AS DE

DIL.ATAÇ.ÀO PLAs nC.AS E POLLMENTü
MECANIZ.ADO

ALAMBRADO NO INTERIOR DA QUADRA

RS 100.31

RS200,61

0.15%

PREI EITIILV MILMCIPAL DK SANTA RITA

-SFX RETARIA Ml NICIPAl. I)E EDECACAO

ALANUIRADO PARA QUADRA
POUESPORTn.-A,ESTRI.TITLXDO POR

SIN.^PI 7.2^.1

j

| rs 14..44

rsi^^was

lOAilí

TEI_'\ DE ARAME G.AL\-ANIZ.AD0.HO I I

BWG E MALHA QL'AJ7ILU)A 5X5 CM

IXSTAI-AÇÕES ELÉTRICAS EXECUTADAS EM DESCONTOIÜvQDADE COM O PROJETO

10
II

S1NAPI

'».<UÜ9

I SINAPI

91871

SIN.M»] I S8;õ-1

ELETRODLTO P\r RÍGIDO ROSCÂ\'El..
INCLUSUT CONEXÕES D = 2"

EIETRODl-TO PVC RÍGIDO ROSCÁ\T=I..
INCLUSHT CONEXÕES D = Í/4"

882-17

RS

18,38

RS551.Í4

RS7.30

RS

9.42

RSl.055.19

RS44,00

RS

RS4'1.00

RS 56,79

RS41fi.58

KS 537,M

RS537,64

RS

KS103.I7

ELETRICISTA COMENC.AROOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

RS 14.24

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

56.79 I

RS37.479,02

RS37.47'J.02|28.20'»íi

QUADR(>]7h DISTRJBUIÇAíJ DE ENERGIA

DE EMBLTIR.EM LTEAPÀ MET.ALICA PARA
IJ

I SrN.->J>I

741.H -4

18 DISJUNTORES TERMOVL-VGNÉTICOS
M0NQP01..-VKES COM BARRAMENTO

TRIFÁSICO E NEUTRO. I-ORNECTMENTO E

INSTAL/\ÇÀ(>
DISJl'NTOR TERMOXLAGNTTICO

14

SINAPI

74151)1

MONOPOI.ARP/\DRÂONEMA lOAA.ÍOA

FORNEC IMENTO E INSTAL-AÇÀO

RS

11.42

14.74

28.20'"-»

M
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAXI A RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LA^D>ADA COMPACTA DE \'APOR

IS

MET.-U.1CCI OVOIDE

I SIN.-VPI

W. UASEE27 -

FORNECIMENTO E INSTALVÇ.\0.

RS

14.91

RS

43.0.S

RS270.33

RS53,3õ

RS

68.87

RS82.M

RS73.29

RS

94.59

RS658.33

1^40.38

RS

52.11

RS62.54

AF 11 :oi7

RAMPA EXECUTADA EM DESCONFORíkflDADE COM O PROJEIO
.U\'FNARIA DE CTDAC.CO DE BLOCOS
CT.R.AMICOS ri.TCADOS NA CERTICAI. DE

19X19X49 CM (ESPESSURA 19 CM)DE

16

I SIN.API

P.AREDES COM.ÁREA LÍQUIDA MENOR
QOT C M'SEM UÁOS F..\RO.\\L-\SSA DF
ASSE>rrAMENTO COM i'Rr,PARO MANUAL.

I .AF_CKj.:ül-l.
17

ATERRO COM AREI.A COM .\DENS.A.MENT<9

I SINAPl

HIDR-AULICO

18

BARRA 1ISA TRAÇO I ;1(CIMENTO E
AREIA MEDIA), ESPESSURA 2.0 CM,

SIN.-Ul

PREPARO NLANLT-U.DA ARO.-ULASS.A
ARGA.MASSA PRONTA PAR.A CONTR.APISO.

19

I SIN.-APl

PREP.\RO COM MISTUR,\DOR DE EIXO

RSiJ.53.62

RS1.746.9S

RS1J219..3() I 0.92?».

HORIZONTAL DE 600 Kü .U" OS 2019

20

SINAPI

74245T

PINTUR.A ACRÍLICA EM PISO C-IMENT.ADO

DUAS DtNLÁOS

RSI2.47

QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS NO P.ALCO

RS

16.09

RS374.42

PRl':KEmjRA MILMCIPAL DE SANTA RITA

SKC RE I ARlA MIMCIPAL DE EDIXACÂO
R.ASGO EMAL\TNaR].\ PAR.-\ RAMAIS

21

1 SINAPl

*"

DISiRIBlIIÇÀO COM DÚ.\U-. I RÜ.S
MAIORES QLiE -10 NDI ü MENORES OI"

RS9,(16

RS

J 1.69

RS58.46

RS 16.29

RS

21.02

RS:52.29

RS 268.68

RS537.35

ÍGl'.\IS A "5 MM AF_05 20I5
RASGO EM CONTR.APISO PAR.A R.ANtAIS'
22

I SINAPI

90+14

DISTRIBUIÇÃO COM DLÂMETROS

0.19®-i

MENORES OU IGUAIS A-10 MM,.-VF Ü52015

PONTO DE TOMADA 2P-T. ABNT. 10 A.DE
23

USO GER^M..EM PISOS,COM ELETRODUTO

I SINAPI

,

ni; p\c RÍGIDO EMBUTIDO.INCII.isUT:

^

RS_0R,18

RS ,.68.68

ATERR-ANDINTO

gÜEBR.A EM ÃL\-ENAK1A PARA
24

I SINAPI

90-156

INSTALAÇÃO DE CADCA DE TOMADA(4X4

OU 4X2)..AF 05 2015

UNID.

2

|

j

RS2.70
RS2.70

RS
RS

348
3.48

RS6,97

INST.-ALAÇÒES DA REDE PLUAT.-\L EXECUTADAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
25

I SINAPI

26

; SIN.APl

OSSí-: EXnCUCÃODE
bhij,vnUM2 DRENO FRANCÊS fOM

I

[

i

11

ITT!!
RSI08.I6
RSI08.I6

T
T
RS
RS 139.59
139.59

RS2.132,96

I.604Í

RS'

47,13

RS.«.601),94

I 2.71%

RS

7.43

RS4.Ü65.Í3

3,06%

(.•ALILA.C.A.N.ALEI.A DE CONCRETO

I0.M3

i

SIMPLES, TIPO MEIA CANA. D = Sil i M,

RS36,52

P.AKAAGUAPLUMAL

APUCAÇÂO DE EB N.AS FACHADAS03 E 04

27

SLN.AP1

10966

"L'" DE.ACO LAMIN.U)0."U" 152 X
15,6

1

KG

„

546.84

RS5.76

m
PRKFKI11 KA MUNK IPAL DE SANTA RITA

SFC RE I ARIA Ml MCIPAL DE EDUCAÇÃO
PE(,AS DE CONTR.-WENTA\ÍENTO CX
CABO DH ACO CiAI.\"ANl/ALX.), DLAMETRO
SIN.AP1

42665

9.55 MM (.VS"), rOM AI-MA DE FIBR.A 6X25

RS9.-Í8

RS

12.23

RS50,47

ü.045'«

RS

14.30

RS-16.05

I 0.03«<.

MÃO FRANCESA SOBRE TERMINAIS DOS ARCOS DA COBERTURA
MONTAOF.M E DESMONTAGEM DE
SINAPI

97064

RS11.08

.-\ND.\IMr. TI-iBl-TAR TIPO TORRE

(EXn.USnT ANDAIME E UMPE7A)

UMPEZA DA QUADRA
LMPEZA DH Sl.TERFICIE CÜN JATO DE
Sm.APl

998 4

ALTAPRE&5AÜ. AF04 2019
TOTAL

RS1,24

RS902.59
RS 1.42.936.44

ü.âS"-»
lOO.OC^»

PREFEril'kA MILNICIPAL DE SA.NI A RITA

SECREIAHIA MI NIC IPAL DE EDFCACÀO

Obra: ADEQUAÇÕES DE INCÜNFORMIDADES DA CRECHE BEBELANDLA (991.03m)
Daia base - jub2019
Município SANTA Ri TA - PB

Enricrcço RUA PROIl-TADA, S.'N PH - 011

DATA BASE SINAPI PB: 117/2019

Total:

RSU3.885,41

PLANILRÁ ORÇAMENTÁRIA - ADEQUAÇÕES DE INCONFOR>nDADES DA CRECHE BEBELANDLA

VALOR
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO

VALOR j

UNITÁRIO LÍNHÁRIO!
S/BDl

C-BDI

1

; DHMOI.ICAO MANUAl.DE AEVEN.ARLA DE
20 07/CAEMA

IbEOCOCER-ÁMICO.[NCEUINDOREMOÇÃO
IC

^ ddl-/- fi:Krr,-i f »xti m nl^
I h C ARRhCiAMENTO
MAMJAi- DO
1 HX1'URÜ0

RS50.94

RS6.\74

TOTAL

í'Ri;FErH'RA MU.NU IPAL de SA.VIA RITA

SEC RE I ARlA Ml NIC IPAL DE EDl CAÇÃO

! Umlniço ou massa única cm mgaiuassa isai^o 1.2 8.
piepaio mccámco com beloneiia 400 1, aplicada
87792

mainialmentc em panos ce.eos de lacliada(sem

RS27.20

RS35.10

RS5(),94

RS65.74

RS50.94

RS63.74

RS15,33

RS19,78

RS50,94

RS65,74|

RS49,66

RS64.09

pieseiiV'! de vàus). esitcssiira lie 25 min.
af_n6'201.1
_ _
2()107/CAj-:MA

DFMOI.IÇÀO MÃNT.TAI, DE"Al.\mARU DE
■ iii.oco i'i;kàmk'0.incluindo kHMO(;Ào

j h C.-UUUiüAMHNTÜ MANÜ.-VL DU

I

M3

I EXPURGO
■ Dr.M0LICÀ(7 MANUAL DE AL\'ENARLA "DE
20I07/C/\EM.A

IULÜCO CLR.VNUCÜ.INCLUINDO RHMOCÀO
H Í ARRHG.AMENTü MANUAL DO

EXPÜROiD

_

REMOÇÃO DÊ JANELÀS. DE J-ORMA
97645

MANUAL, yi-.M RF.APROVHn.AMENTO.

AF_12.'2017

DEMOLIÇÃO MANUAL Dl AL\'I-;N.\RIA DK
201()7/C'AKMA

i BLOCO CERÂMICO.INCLUINDO REMOÇÃO
I E CARREGAMENTO MANUAL DO
_lELXPURGO

[d OMPOSIÇÃO REPRESENT.VTIVA) do
I SERVIÇO DE ALVENARIA DE \'ED.\ÇÀO DE
89043

IBLOCTÍS VAZADOS DE CFRÃMICA DE
'9X19X19CM (ESPESSUILA <X-M). PARA

i EDUTCAÇÀO UAüri ACTONAL
MuLTIFAMILIAR (PRFDIO), AF 112014

PREFKITITR.\ MILMCIPAL DE SAVI A RITA

SF.CRF.l ARIA iRMCIPAL DE EDl'C A<, AO

: REMOCAü Dh JANlil.AS, DH l-OIL\L-V
97645

I MANUAL,SEM REAPRÜ\"EIT.AMENTO,

R$15,31

RS19,76

!aF_I2/2017
. MOUni RA DE ARUAMASSA
120077/SBC

22022/SBC

M

9.68

R$8,84

RS 11,41

M

45,00

RS4,62

RS5.96

jpaiTi passagem de eletrodutos diâm. 1/2" ai"
i ELETRODIMO CONDULHTE DE P\X'DE 3.'4"_

M

24,00

RS 10.80

RS 13,94

M

69,00

RS14,98

RS 19,33

[ Equipe do iiislaliiçàü clétiica
I QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO(GENERICO)A

H

10,50

RS54,70

RS70,60

! CIMENTO/AREIA 1:3. EM J.-\NELAS
•RETRADAELÊTllO^
'AberUii e feclianjenlo tte rasgos em alvenaria,

S151001/10PES

C1205/SEINFRÃ
S03098.0RSE"
2070169/CAERN

; P.ARTIR DE lüCA' ATÉ 50UV -

' FORNl-T.MMENTO V. INSTALAÇÃO

LINID.

RS1,868.37 RS2,411.32|

|aF_05;2016

'(COMPOSIÇÃO REPRESENTATRAA)DO
SERVIÇO df: ai \t-;naria de vedação de
RLOCOS VAZ.ADOS DE CEILÁIVÜCADE
89043

9XiyXl!)CM (I:.SPESSUR.A 9CM),PAR.A

RS49,66

RS64,09

R$50,94

RS65J4

EDIFTCAÇÀO UAHITACIONAL

MULTIFAMII.LVR (PRÉDIO), AF_11/2014

DÉMOLIÇÀO MANUAL DF ALVENÃRLA DE
20107/CAEMA

BLOCO CERÂMICO.INCLUINDO REMOÇÃO
E C ARREGAMENI C.) MANU.AL DO
EX1>URG0

m
PREFEITITRA MUNICIPAL DE S.VNTA RITA

SECRETARIA MCNICIPAI. DE EDUCAÇÃO

20107/rAEMA

i DLMOLJÇÀí.) MANUAL DL AL\'LN.AfiLA DL |
I BLOCO CER.ÀM1CO.INCLUINDO REMOÇÃO|
• r. CARREGAMENTO MANU AL DO

j

RS50.9.1

RS65.7-1

RS50.94

RS65.741

RS50,94

RS65.74|

RS25.51

RS32.92

RS50.94

RS65.74I

RS9,96

RS12,85

1 EXPURGO

Tdfníoijcào alanhjãi" de"ãlvtnaria de
2()107.C'AEMA

!BLOCO CER.Â\nrO.INCLUINDO REMOÇÃO
; 5-; CARREGAMENTO MANUAL DO

EXPURGO

DEMOLIÇÃO MANl LAL DE ALVENARIA DE
20107/C-AEMA

BLOCO CERÂMICO.INCLUINDO REMOÇÃO
L CARRLGA.MEN'1Ü MANUAL DO

EXPURGO

" VT.RGÂ MÜLD.AIM IN LOCOVOM

LU ILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA P.ARA
.IANHI.AS COM MAIS DE 1.5 M DE \'ÃO.
AF_p.í/2016

I)|-;M01JÇÀÒ manuaj de ALVEN.VRÍA Dlf
201Ü7;CA1A1A

S050301/IOPES

; BI.OCO CER.ÀM1C0.INCLUINDO REMOÇÃO
E C.'y<REGAMENTO MANUAL DO

LXPIIRGO
X^erpn/contraverg.i reta de concreto ajiiiado 10x5
cin. Eck = 15 MI'a. luciusive fonua, anuaçòo e
destbníin

M
PRt:FKn l'RA .Ml'.\ICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MI MCIPAL DE EDUCAÇÃO

(<.T-)MI>(.>SIÇAO RfiPRESl;NTA"lI\-A) DO

' SHRVfÇC) Dli Af.VENARLA UH VEDAÇÃO DE l
89CM3

I BLOCOS VAZADOS DE CER-UDCA DE
i 9X19X19CM (ESPESSUR.\ 9CM),PARA
, EDII-ICAÇÀO HABITACIONAL

MUI.Tll AMIi.lARlPRÉDiO). AF_11'20I4
20107/CAEMA

j DÊMOLIÇ.\d NLVNTJ.U. DE"VvLVnN.\RlA DE
1 BLOCO CER.ÀMICO.INCLUINDO REMOÇÃO
E. CARREGAMENTO MANUAL DO

EXPURGO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)DO
SF.R\TÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
89043

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
qX19XT9CM (ESPESSURA 9CM), PARA

'edificaçAo habitacional
I NRILTU- AMILIAR (PRIíDIO), AP 11/2014

11
-,

nosi lA^nvçTiTun ! KtMOÇAÜ DE OUADRü DE DISTRIBUIÇÃO
PASSAGEM

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENIARES

DÉMÓLIÇÀO MANUAL DE ALVENARIA DE

PREFEIITIRA MUNICIPAL DE SA.VI A RITA

SECREEVRLi MUNIC IPAL DE EDliCA<,ÁO
OHI2()1'IOPES

Demolição de piso cimentado mcliisive lüsüo de

RS:i.8i
^2!'^!.

coucteto

RS28,I5|

PIS(3 EM GRANILITE. MARMORITE OU

CiR-ANITlNA F;sP1'.SSI;RA 8 MM,INCLUSO

M:

33,05

RS 104,44

RS134,79

2.00

RS284.02

RS366.561

JITNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS

i PONTO DE GÁS C(3M TL^BULAÇÂO EM
!070H--1O\ERN

COBRE..lUNTAS SOLDADAS. D-1'2"(15ium), UNID.
nxci.usi\T: acessórios

Aluiação de pilar oii vipa de uma estmiiua
S92762S/ORSE

couvcuciüiial dc coiicicto amiado cm um edilicio

18,12 I

de imillipios paviineiilos utilizando aço ca-50 de
10,0 mm - ninuUyein af_12.2015

RS7.60

RS9.81

1.17

RS467.82

RS603.77

2,04

RS72.19

RS93.17

RS49,66

RS64,09

I Coiicretapem cie vigas e lajes. fck=20 mpa. paja
S92741S.ORSE

j ({ualcitiei lipo de laje com baldes em edificação

•

! lénea,com área média de lajes meno! on igual a

i M3

20 ni' - iançamento. adensamento e acnbaineuto

af 12/201.5
2007.VSBC

CINT.AMENTO-FORMA DE MADEIRA PARA |

VIGAS

^

(COMPOSIÇ.ÀO RE?RESENT.\TT\V\)DO
SER\'[CO DE ALVEN,\RL\ DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS V.AZ.ADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSIIR-A 9CM).PARA

EDIEICAÇÀO HABITACIONAL

MUI.TIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11''2014

PREFEn iTLV MliNlCIPAL DE SA.VI A RITA

SEC RE1ARIA MI MCIPaL DE EDl^CAÇÁO

j AILNLAÇAÜ Di; PII.AR OV ^'IGA DE UMA
I ESTRUTUR.\ CÜN\'ENCIONAL DE
92762

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE

MÚLTIPLOS PA\TMHNTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50DE 10.0 MM - MONTAGEM.
.•\F I2 20I5

' rONCRETAGENÍ 1)1- ITt.ARES".' FCK = 25
MPA. COM USO Dh BALDES EM
92718

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 NF -

Ly\NÇTUÍENTO..\DENS.AMENTO E

ACABAMENTO. AF 12/2015
Fonua plaiw para pilnrcs, em compensado
S074âl/ORSn

plastificado de 12mm.05 usos. inclusive

escoramento

!(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
95969

EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO
•ARMADO, MOi.DADA IN LOCO.FCK = 25

MPA.

2017

25354/S BC

15Ü513/CA1ÍMA

eni
S030206/IOPES

e

100m3)

PRi:FEn URA MUNICIPAI. DE SANTA RITA

SEC RETARIA .MUNICIPAL DE EDUCACÁO

j(COMi'OSIVAU REPRESENTATIVA)DO
I SER\'!(.'0 Dl; ALVENARIA DE VEDACAo DE
8904.^

I BLOCOS VAZ.\DOS DE CER.\.\nCA DE
:9X19X19CM (ESPESSUR.\ 9C.M),PARA

RS4y,6ó|

RSÓ.1.Ü9

RS9,96

RSI2.85

I EDU'ICAÇA0 IIABITACIOK.AL
jMUI.TiJ-AMIl.IAR(PRFDIOj. AF J1 2014
\'s;iga''ctmli<iveiga lela de concreto iuniado 10x5
S05030I/IOPES

cin. Fck = 15 MPa. iiicliisi\'e fomia. amiaçào e
_^esfüm!a
fCOMPOSIOÁO REPRESENT.ATr\'A)DO

SERVIÇO DE ALVEN.ARLA DE \TDAÇÀO DE
89043

BLOCOS VA/ADOS DE CERÂMICA DE
9XI9XÍ9CM (líSPESSURA 9CM).PARA

RS49.fi6

RS6-1,09|

RS9.96

RS12.85I

RS49.66

RS6'-L09

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

j NnJLTIEAMII.IAR (PRÉDIO). AF_11'20I4
j \'ei pa'coiitr<i\'ciga reta de concreto ainiad^o 10x5
S0.SO301'TOPES

; cm, Fck - !5 MPa. inclusive foniia, armação c
! destuiina

I(COMPOSIÇ.ÁO REPRESL"NT.ATR'.A)DO
SERMÇO DE AL\'ENARL\ DE VEDAÇÃO DE
89043

BLOCOS VAZADOS DF. CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM).PARA

EDIFICA(;'ÀO HABrrAClGNAL
N-niLTIFAMILIAR (PRÉDIO). AP 11/2014

PREFEITURA MUNK IPAL DE S.OIl A lUTA

SEC RE I ARÍA MILMC IPAI. DE EDIX ACÁO

líinr 4'ccr-

_

OlCül TOPES

0102Ü1 lOPES

~

CINTA AMAKRACAO PAREDES CONTRI-iO

1:2:4 l-rK-13.5MPa (O.j^O)

RS14,22

RSIS^L';

Dciijolivàn tio piso cinienlado melusne laslio cie

RS21.8I

RS2S.I.5|

RS21.8J

RS2S.151

CQllClOtÜ

PLANTIO DE GRANLA EM PLACAS.TIPO SAG
()y.OOI.OOO?-J'EMOP CARLOS,liATATAI.S. LARGA E SANTO

AGOSTINHO. F.XCT.UST\'E TR.ANSPORTE
SO-ÍSSS/ORSE
SO-I883/ORSE
01020I/ÍOPES
010"'0]/ÍOPES

CaL\a de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

liNID.

Demolição ile [liso cimeiilado mclusive laslio cie
coucielo

_^149,83

RS580.55

RS2I.81

RS2S,l.'í

RS83.24

R5107..13Í

RS26.52

RS.i4.23l

CALHA DE PISO NORMAL.EM PVC.DN
l.lOJNCi.lISIVE LSCAVACAO MANDAI. E

15.00L0.SG0-0-EMOP C.A.M\DA DE CONCRETO P.AR.\
ASSENTAMENTO.rORNTCIMENTO E
COLOCACAO

I

T-cp Asn <;FTnP ESCA\'AÇÀ0 MANTIAL DE TERRA
MANT^)

I8.L3.21{E). SnjRB i RV 01 - MINT ANFITEATRO

lUNID.

RS7.434.09 RS9.594.44

DEMOLIÇÃO MANUAL DE AL^^NARLA DE
201Ü7/CAEMA

BLOCO n-R-ÀMlCO.INCLUINDO REMOÇÃO
E CARREGAMENTO MANTIAI. DO

RS50.94

RS65,74

RS10,80

RS13.94

EXPURGO
SI51Ó01TOPES

Alieilma c fecliamento de rasgos em alvenaria,
para passagem de eletroriiilos diâm. 1'2" ^ |"

rREPEIlURA

DE S.VNTA RIT.V

SKC RE IARIA ARiNK IPAL DE EDÜCAÇAO
C12f)5.'SETNFRA
SO:<Í)98/ORSE

Ü3856.0RSE

j FLETRODUTO CONl)l.ri-ETT-: DE PVC DE 3/4"

RS 14.98

RS19.33

I Equipe dejiislaliiçào cléinca

RS54.70

RS7Ü.60

RS60,94

RS78.65

RS27.20

RS3.M0

R$50.94

RS65.74

RS9,96

RSI2.85I

UT4ID.

RS9.46

RS12,2I

lUNID,

RS9.68

R.S12,49

RL'\'eslimcnto cecàinico pnn piso ou jiaicdc,
Saciaiufulo, lUxlüciu ou 2Ü x 2Uciii, tipo "A",
PEI •!, lúiba csuialtailii lisa, aplicado com
aigainn.ssa mdustiiali/ada ac-i. i-ejuiilado.

exclusive rcgulaiização dc base ou cmboço
Eiiiboço ou massa única eni ai eauiassa linço 1:2:8
ijiicparo mecânico com liclonena 400 1. aplicada
87792

' mannalmenlc em panas cegos de fachada (sem
i presença de vãos), espessura de 25 mm.

2{)J07/CAEMA

Inf 06.-2014
"demolição MAM.'íAL de .AL^'ÊNARJA DE
ni.OCO CER.ÃMirO.incluindo remocAo
K CARREü.AMENIX)MANUAL DO

EXPURGO
Vergíi-coim-averga vela de concreto annado 10 x 5
S050301/rOPES

I cm. Fck ^ 15 MPa. inclusive forma, armação e
;desforma

81381-AGETOP

' JOELHO 90 GR,AUS C ROSCA E BUCHA

CIVIS

81380-'AGETOP
CI\1S

j LATAO DLAM. 3.-4
1.lOELilO 90 GILAUS C/ROSCA E BUCHA

I LATAO DrAM.1/2"

PlUTEITljm

IPAL DE SANTA RIl A

SEC RE l ARLV Ml'NICTPAL DE EDUCAÇÃO

976(52

i RHMOCAO m-; TUBULAÇÒFS(TUBOS H
1 f(WEXÒES)DE ÁCíUA FRIA DE FORMA

RS0,27

MANUAL.S1:M RnAPRO\TrrAMIANTO.

RS0,35|

.VF_12-2017

íJemoliçao MANUÃTde auuen.arlã dê""
20107/C.\ENU

BLOCO CER.ANUCO.INCLULNDO REMOÇÃO

RSSO.Sd

RS65.74

403.45

RS26,40

RS34,07

RS13.746,28

161.20

RS125.26

RS16Í.66

RS26.059,6S

RS25.3.5

R$32.72

RS3,850.76

H CARRF.GAMENro MANUAL DO

RS78.10|

EXPURGO
IMPERiME.ABlLIZAÇÁO DE LAJES C
C1779/SEINFRA

MANTA ASFÁI.TICA PRÉ-F.ABRJCADA,O
VÉU DE POLIÉSTER

4797/EMOP

CALHA DE CONCRETO SLMPLES,P.ARA
, LSCOANníNTO DE AGLLAS PLU\'LAIS. TIPO

! PONTA E BOLSADE 0800MM
S00304/{mSh

C30S4/S"Í:^M-RA

Rufo de coucrclfi aniiíuio fck=20mpa I--30cin e

h-5cm

_

EXECUÇÀCJ DE"pÍNG.ADÉÍRÃS

190,20

RS8.85

RS2.172.43

KS14.10

RSL732,05

MÜLDUR.A TIPO "U" INATRTIDO EM
201410.'AGLTOP
CIVIS

ARG.AMA.SSA C(JM 2CxM DE ESPESSURA

I TIPO PINGADEIRA F.M MURO/PLATIDANDA

(A PARTE VER IICAL DESCE 2.5CM)

Reuioçào de lulnilaçòes (tubos e coiiexòes) de
S97662S/ORSF.

ãgiia fria, de foiuia nianuai, sem iea]m>veilaniealo.
af 12/2017

RS0,31

RS0.40

R$13,20

m\
l'RKFEiTLR.\ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEC REI ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

' TuIh) pvc. série r. apua pluvial, dii I .'^O min.
S89580S/ÜRSE

I Ibiiieeido e m-slaiado ein cüiidulures veilicais de

M

33,00

RS2.084.77

RS48.9.M

RS63.17

RS50.94

RS6.S.74I

RS43.4Ü

RS.-iô.Ol

RS33.6Ü7.22

RS7,2I

RS9.31

RSL209.68

' áptias pluviais, af ]2'2014

DLNIOÜÕ^ÕTÍANUÃL b¥AL\'ENARL\ DE "
20!07/C.'\EMA

BLUCÜ CERÀ.\ÜCÜ.INCLUINDO REMOCÀO
n CARREG.AMENTO MANUAL DO

•

RSI9.72j

^Pb^GO
07903/ORSE

Fornecimento e instalação de haste dc atcrrainenío
galvanizada a fngii .3/H".\3.4.'5iii(RE-BAR)TELUNID. 600.00

7(íO, e.vcinsive clips
0790^/ORSE

Clias 3/8" para haste de aleirameuto galvanizada
.d-.DiL-5238 -Rev.ü2

R$133.885,41

PREFfc:rH R.4 munic ipal de SAN I a RITA

SEt RE I ARlA MUNICIPAL DE EDUC ARÃO

Obia: ADFQUAÇOFS 1)15 INCONFORMllJ.ADES DA CRJÍCHE TÍFÍIRI [1 (y9].0ím')
Município; S.ANTA RU A - PB
Endereço: RUA O. COMBATE.LOT.JARDIM C.AROLINA

Data base - Jul/^Olü

DATA BASE SINAPI PB:07/2«19

RS123.685.9Ü

Total:

"PLANILHÃ ÔRÇAMENtARIA - /ADEQUAÇÕES DE ÍNCONFORMEDADES DA CRECHE TIBtó n
VALOR

ITEM

CODIGO SDSAPl

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

VALOR

UNITÁRIO UNITÁRIO

UNID.

S/BDI

TOTAL

C'BDI

'
supoivn-; em barr.\ chata de ferro
97622

: ENGAS l ADO NA P.AREDK P-BANCADAS

M3

3.69

RS32.M

' E OU PR.A ITLEnL\S

r niIO

,

ATERRO C/COMP.\C i A<:ÀO MANUAL

. I S/CONTROLE. MAT. C.AQUISIÇÃO

RS'11.48

RSL'^3.16

RS94,29

RS9.-S38.44

1

RS73,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEC RE1 ARlA MUNIC IPAl. DE EDUC AÇÃO

(COMPOSIÇÃO RnPRESHN"l"AI I\'A) DO
SrR\TÇO DF AÍ.\'ENARTA DF \TDAÇAO DE
BLOCOS \'AZ.\DDS DE CERÂMICA DE
'
89977

14X9XI9CM(ESPESSUR.A14CM, BLOCO

RS86.131 RSllI.lôl

, XI2

3,(

M2

I.:

RS379.33

RS-ISP^SC

.
.

.
,

R5279.27

RS360.43|

UNID.

4,(

RS9.99

DEITADO).PARA EDIFICAÇÃO
HABUACIONAI UNIF.AMII.IAR(CASA)F,

EDIFICAÇÃO Pimi.lCA PADR.ÃO AF_I2'2Ü14
"17\nca de grJvnito cinza andorikílv
COM3CiM DE ESPESSI:RA. COM ABERllíRA

PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE
18.082.0051-/EMOP

APOIOS DE.ALVEN.ARLA DE MEIA VEZ E

'\'ERGA DE CONC"RFTO, SEM
Rl-VESTIMEN IO FORNECIMEN IO E

; COLOCAÇÃO
RÃNCA SECA DF- GRANlfO CINZA
ANDORINHA. COM .3CM DE ESPESSURA F
1S.082.0021-0/HMOP

6ÜC.M DE LARGLiRA. SOBRE APOIOS DE
AI.A^ENARLA DE MELA VEZ E VERGA DE
C-ONCRETO.SEM REAT.STIMENTO.

FORNECLMEN I U E COLOCACAO
SUPORTE EM B.ARRA CHATA DE FERRO
CSóT-l/SEINFRA

ENGAST.ADO NA PAREDE P BANCADAS
E'OU PRATELEIRAS

R5I2,89

PRKFEI R'R.4 MUNICIPAL DE SANTA RU A

SECRETARIA MCNlClPAi. DE EDUCAÇÃO

' A1.\'ENARIA DE \"tDA(.\\0 DE ULÜCOS

87512

I CERÂMICOS FUR.ADOS NA HORIZONTAL

j

I Dl-, 9X19X1 yc:M (ESPESSUR.A 9CM)DE

|

i PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QÜE
6M'COM VÃOS E ARG.-UÍASSA DE

RS59.31

RS76.55I

RS59,31

RS76,55

RS9.96

RS12,85

RS32.Í4

RS41,48

'

ASSENT.AMENTO COM PREPARO MANUAL.|
' Ar_Q6.2ül-l

87512

^

,

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

T

CERÂMICOS FUR.ADOS NA HORIZONTAL

j

DE 9X]9X19CM(ESPESSIJR,\ yCM> DE

1

PAREDES COM MULA LÍQUIDA MENOR QUE,
6M^ COM VÀOS E ARGAMASSA DE

I

ASSENIAMENIO COM PREPARO.NLXNUAL. '
S05030Í10PHS

AI- 06.-20M
Vei'ga/contiaverga reta de concreto amiado 10x5
cni. Fck - 15 MPa. niclnsive fornia, annaçào e

ilestoniia

_

DEMOI.IÇÀO DH AÍÂTNARLA DE BLOCO
97022

1"l ^R.ADO. DE FORNLA MANUAL,SEM

ri-:apro\'f.itamento. af 120017
61356/SEDOP
56/SEDOP

Divisóna dc MDl- c l^imado

RS138.5Ò

RS178.75I

"aI.NTNARIÂ DE \'EDACAÒDH BLOCOS
CER/U-nCOS FUR.\DOS NA HORIZONTrVL

87512

DF 9X19X19CM(ESPESSURA 9CM)DE

j

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE!
OM'COM VÀOS E ARGAMASSA DE

1

RS59.31

RS76,55

TREPEI 1 l'RA .MILVICIPAL DE S.OJI A lUTA

SECREIARIA .Ml NICITAL DE EDUCAÇÃO
L\SSIÍNT.\.MCNTC)com 1>REP.-\R0 nunual.
lAf 06/201-1

Divisóiia paiiiel/vitlro/vitiio lipo naval,
M.30.230.'CPOS

acabaineiilo em laiuinacio 1'eiiólico iiielamiiuco.

RS105,.18

RS136.13

RS32.I4

RS4I.48

RS9.96

RS12,85

RSL518.'12

com espessura de 3Ã cin
DEMOLIÇ ÃO DE ALVENARL^ DE BLOCO
97622

FliR.-VDO, Dli FORMA MANILM... SEM

_ jlEAPRpVEmy^iLNTO. Ar_l 2.'20i2
Verga/coutra\'erga reta de coucrcto aiiuado 10x5
S0.S0301'IOPES

cm. Fck ~ 15 MPa. inclusive fbmia. armação e

destonna

DEMOLÍC.AO DE ÃL\'ENARIA ÜE BLOCO
97622

FLTl.-\DO, DE FOR.\LA MANUAL,SEM

RS32,li

RS48.53

_ REAPROVEIT.AMLNTO. AF liaon
Verpa contraverea rota deconcielo aniiado 10 .x5
S050301/IOPES

cm, Fck - 15 MPa, inchisive forma, aniiaçào e

RS9,96

dcsforma
DEMOLIÇÃO DE AL\T.NARIA DE BLOCO
97622

RJRADO,DE FORiMA MANUAL,SEM

RS-32.14

RS'U.48

RS69,81

_ REAPROATIT.AMENTO...:\^1220j7
Verpacontraverga mia de concreto tmnado 10x5
S050301/IOPES

cm, Fck = 15 MPa. inclusive foniw, aiinaçâo e
destbnua

RS9.96

RS12,85

00009/ORSE

Remoção de Iciliameuto com leilias cerâmicas

RS8.58

RSI1.07

R$M6.17

rRtFEITUlt,^ MILMCIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA Ml MCIPAL DE EDUCAÇÃO
l elliaiitóiHo com lellia de vidio li}X) caiia! ou

ÜOOl ÜRSt

colouial

002.=i0'ORSE

C30S4/SEINFR/\

_

^.029,70 R$].32g.93

RS17.5-11.89

Tclhanieiitn com telha cerâmica lipn colonial. 1"
cjiialid, cor ciai a, Itabaiamnlia oii suuiiai - Rev 02

314,77

RS48.60

RS62.72

RS19.7-I3.68

EXECUÇÃO Dli PINGADEIICAS

190.20

RS8,S.5

RS11,42

RS2.172.43

RS59.31

RS76,55

RS37,05

RS21.81

RS28.15

RS7.SS,59

RS11,20

RS14,45

RS3S9.5.'i

R$61.90

R-$79.89

RS2.152.99

RS43,40

RS56.01

R.$33.607.22

AI.VEN.\1-ÜA DE VÉDAÇ.ÀO DÊ RI OCÒS"
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM(ESPESSUR.A 9CM)DE
87512

PAREDES COM ÁRl-.A LÍQUIDA MENOR QUE'
6M-- COM VAOS E /\RGAMASSA DE

'

ASSENTAMENTO COM PRFP.ARO MANUAL.

AF_06'2014_
010201.IOPES

__

Demolição de piso ciiiienlado iiidusive Insiro de
coucielo

,

'
P1..ANTIODE GIUMMA EM PLACAS.TIPO SAO
09.001.0003-I/EMOP CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO

AGq_SriN[10j;XCTUSIVL'. ITU^SPORTE
S10042/ORSH

_

1'nmecimento o instalação dc piama sintética
'12mm, alia durabilidade, cor verde, proleçào raios
IA-' e luz solai', iucliiso cola. lype. areia tratada.

horraclia e uião de obia especializada
07903/ORSE

rurnecimeiito e instalação de baste de aterrameuto
galvaui/ada a logo 3.'8"x3,45ui(RE-B.\R) TEL-

760. exclusive clips
" INSTAL^VCAO PARA-RAIOS
P/RESER\'ATORIO

UNID.

UNID.

600,00

RS2.657.9.3 RS3.430..32

RS3,430.32

PREFEIH-R^V Ml'NK IPAL DE SANTA RITA

SEC RE l ARLA Ml NK:iP.\L DE EDl'C AÇÃO
07904/ORSE

S89970S/OItóE

Clips 3 S" para haste de atenameuto galvanizada

ref:TELo23S-Rev-02
Kit de leeislro (ie piessãi» bnilo cie iatào 'ú".

UNID.i 130,00

RS7,21

RS9,31

UNID.

RS35,72

RS46,10

UNID.

RS40.1D

RS.SI,7.S

RS40.20

RS.M.HS

RS36.38

RS46,95

iiichisive conexões, loscável, instalado eui raninl

dc ágna fria • foniecinicnto e instalação,
ai" 12/201 1

'kTt DH registro Í)E GA\'E r.\ BRUTO DE
LATÀO i-/', INCLUSIVE CONEXÕES,
89972

ROSCA VEI.. INSTALADO EM RAMAL DE

ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO..\y 11'2()I4
COMPOSIÇÃO REPRESENTATr\''A)DO

SERVIÇO D1-. INS'I ALAÇÁO 13!-: TUBOS DE
P\'C, SÉRIE R..ÁGUA PLIATM.. DN lüUMM
9179(1

(INSTAI.ADO EM RAAIM. DE
ENC.AMINHAMENTO,OI i CONDUl ORES

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES.

CORTI-S E FIXAÇÕES,1'AR.A PRÉDIOS.
AF lO-^Ol.l

TT'-,PVC\ SERrn'R. AGUÁ PLUVIAL. DN 100X"
89696

75 MM..lUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE .ÁGU.VS PLLVLMS..XF I2..20I4

UNID.I

m
PREI-EIll'R.V MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA NRiNICIPAL DE EDI CAÇÃO
<'<OMP(.")SI(.-,'\(.) REPRESLNTAI IVA)DO

SER\-TÇO DE INSTALAÇÃO DE 1X'B0S DE
PVC,SÉRIL. R, ÁGUA PLIÍVLA!., DN 130 MM
(INS1 ALADO EM CONÜUTORES

M

RS.54,13

RSfi9.86

RS69.88

RS90,19

RS66.98

RS86.44

VERTICAIS).INCLUSWE CONEXÕES.

CORTES E F!X\ÇÒES,PAR.A PRÉDIOS

89704

AP UV2015

'

TE.PVC,SERIE R. AGÜA PLUVIAL. DN 150 X

I

100 MM.JUNTA ELÃSTIC.A FORNECIDO E

,

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

''

DE ÁGUAS PLLAX^^lS-.-U-' 1IO014
Calha cie beiial. semicirciilar de pvc, diâmetro 130
94230

mm. mcluiuiio cabeceiras, cmeiuias. Imcais.

Mipoi lcs e vcdaijVics, excluindo coiidiilores, incluso

lran.sporte vertical, af 06-2016

PÕN ÍO DE GAS COM "nJBULAÇÁO EM
1070144;CAERN

COBRE. JUNT.3S SOLDADAS, D-1 2"(I5mm), lUNID.

EXCLUSIVE ACESSÓRIOS
0I0201.1OPES

R$284.021

RS366.56

RS21.81

RS28.15

R$1Q4.44

RS134.79

RS27.20

RS35.10

|

Demolição de piso cmieulado inclusive lastro de | TT!
concreto

PISO ÊM GR.ANILrrE. M.ARMORITE OÜ
GR/\NmNA ESPESSUR.'V 8 MM,INCLUSO

1
M2

JUNTAS DL DILATACAO PLÁSTICAS
Embciço ou massa íiuica em aigamassa traço 1:2:8,
87792

preparo mecânico com betoaeira 400 1, aphcada
niauualiucnte em panos cegos de fachada (.sein

M2 j

158.40

RS5.560.52

rREFLITUÍLV MUNICIPAL DE SANTA RITA

SFCREI.ARU Ml NICIPAL DE EDUCAÇÃO

presença de vàos), espessura de 25 mui.
af 06/2014

Revestüueiiio ceiáuiieo para pisu üu parede, lü x
03856/ORSE

10 em.Eiizabelh, liuiia liix tiuqtieza. aplicado coui
argnma-ssa mdusirializada ac-iii, rejuntado.

158,40

RS5.5.16

RS71.I9

RSl 1.276.42

RS27,20

RS3.5.10

RS617,Lí

RS55.16

RS71,19

RS 1.2.51..51

exclusive legulai izaçào de liase oii emboço
Euiboço ou massa única emaigamassa traço 1:2:8.
87792

picpai'0 mecânico com bctoueiia 400 1. aplicada
niaiiualmciitc cm panos cc.nos de fachada (sem
presença de vàos), e.spesstira de 25 mm.

af_06./2014

_

Rc\ cslimcuto cciânuco para piso oii parede. 10 x

10 cm.lilizabedi. liulu hix tiuqiieza. aplicado com
03856/ORSF

aigíimassa iiidusli ializada ac-iii, rejuntado.

[exclusive regularização de base ou emboço

R$123.685,90

PREFEli líRA MUNICIPAL DK S.AXl A RITA

SEC RETARLX >n'NlCIPALDE EDI CAÇÀO

Obi ií, .ADnQUA(.-ÒES DE INCONFORMID/\D£S EM QUADR.\ COBERTA COM P.-U.CO C2.v80x38iii)

DaU liase - Jun/2019

Município: SAN I A RU A - PB
i Endereço. RUA ü. COMBAfE.LOT. JARDIM CAROLINA
! DATA BASE SIN.API PB;06/2019

PLAiVn.íLV ORÇ.AMENrÁRIA -.VDEQÜAÇÕES DE INCONFORMIDy\DES N/ik QUADR/V EGIDIO ALU)RUGA
ITEM

SINAPI

DESCRIÇÃO DOS SERMÇOS

UNID. I QUANT.

VALOR

VALOR

SLNAPI

SINAPI

S/BDI

C/BDI

PKOS E^aJTADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO

Execução de passeio (calçada) uu ])!so dc coiicteto com
94996

coucreto moldado iu loco, tciio cm obia. acabameiHo

^
M2

coiiveücional. espc-ssuia 10 cm. anuado, af 07.'2016

,

'
4.17

85,08

I

!

CALÇADAS LATERAIS NÀO EXECUTADAS
07385/ORSE

Preparo de siibstolo 001 demolição com uso de martclete
...
j
piieumatico, para espcs.siua de ate

m2

;
I

1(11,42

150,0.s

04889/o'rÍÊ'
25400

|

4

m
PREFEI ll'R.\ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SE( RKIARJA MUNICIPAL DE EDITAÇÃO

07724/OR5E

Eslrnniia Metálica Mó\ cl. p- í alK-la e Cesta de Hnsipiele,

6.736,63

8694,29

8694,29

1784.02

1784,02

119,56

239,12

24.11

198,89

14,80

133.23

604,63

1632,51

225,86

3387,83

91,70

284,26

26,79

803,79

7,35
7.35

9.49

1062.42

18,09

44
44

56,79

1027,27

13.87
13.87

44
44

56,79

787,63

Padiiio Ülicial cm Tubo Galvanizado 2"

Coupuiki para qiuulia de vôlei com isosles em tubo <ie aço

palvauizado 3". H = 255 cm, püinua em tmia esmalte

25399

!

UMID

Furo em concreto pam diâmetros mareies que 75 mm.

90441

ai'05''2015

"

" """"

_

ttktti 1
UNID.

espessura de cm .Al-Ml? 2016

Lastro de conci-elo simples rcgulariTado. fck-)3.5 mpa,
liuiçado e adensado

^409/Or1^

Banco de cinicrelo com encosto larsiiiia 30_cm

72130

Piso industrial dc alta lesisténcia, cspessuin Smin. incluso

M2

"736Í3

88264"
8824f

^

^

M3
í
M3
!
i

9

17
2.7

^

"

M
_M

15

~M2
M2"1!
1

jimtas de dilatação plásticas c poliiuenlo mecanizado
55866

t

BANCO DE RESERVAS NO INTERIOR DA'<jU^RA
j
M2
8,25
concreto - Rev 01
_
_
J1
''

Lasüo de coiicreki maitro. aplicado em pisos 011 índias,

í

!

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de

OOUie/ORSÊ"

02169/ORSF

1381
.í"* '
1382..32

sintético,rede de uyloii com 2 mm.malliíi lOxlOciue
antenas oílciais cm ilbra de vidro

952-1(1

1

>

3,1

'

I

tn r/i

18
68
18,68
11.47

]

^

468
49 '
468,49 !
]

__

175
175

71,05

'"

,
!

~I^À^ÇÒÉS'Ê5TB^^ÍXÊOTT^)/ÍSm^ESC0NFÕRNiro^^mMÕ^^^
30
20,76
^
Elelrodnlo P\'C' lipiilo roscável. inclusive conexões 1)= 2" _ 1^
M
T1
30
Eielroduto PVC rígido roscável, inclusive conexões D ^ 3/4"

Eletiicistii com encargos cüinplemciitiires

Auxiliar de eletricista com encargos complcinentares

M

H~
H
11
__H

112

QUANTIDADE DÊpÕNTOS ELÉTRICOS NO PALCO

1'REFKlTURvV MUNICIPAL DE S.VNTA RITA

SECRETARiA 3n \ICIPAL DE EDI CAÇAÜ

I Rasgo em alvenaria para lauiais- disliibmçáo coiu cliánielros
maiores que -10 imu e meuores ou iguais a 75 mm.

91222

63,65

M

af 05''2015
Rasgo eni coutiapiso pata laiuais- di.s!nbuii;ào coiu diãmeiros
iiieuüies ou iguais a 40 mm.;if_05'20!5

90444

Poulo de lomada 2p--l..ABNT. 10 A,de uso geinl. cm pisos.

03296/ORSE

90-156

p^.

208,18

com eletroduto de pvc ngido embuiido. inclusive aienameoto

I Quebra em alveiiaiia j)Mi a iiislalaçào de caixa de lomadii(4x4 | UNÍl").

_i

ou 1x2). af 05 2015

j

,

'

"

23.08

300,92

268,68

537,35

3.72

7,43

i R«

j

-

INSTALAÇÕES DA REDEPLUVIAL EXECUTADAS EM DESCQNFORMEDADE COM O PROJETO
738822

L-xecucào de dreno liaiiees com liriia luim 2

10224/ÕRSE

Cnualeta de dl eiiiigeiji cm roíicretü. dimensões iulemas 10 X
.
- , •
.
,
>0 cm.com lamjia de couciclo, uiclusive escavaçao manual

.
M

1

76.4

104,69

135,11

334,02

431.09

25,8

33,30

35,2

45,43

APLICAÇÃO DE EB NAS FACHADAS 03 E 04
SeinfiaCE
C4395

88278

PLRJ-IL"U"EM.\LUMÍNlü.3/4"x3.'4"í»'CÜBIlRiURA
Montadoi de eslniUiias metálicas com encaigos
,

.

coniplementares
88316

Servenle com encargos complcmenlai es

03923/ORSF

Cabo de aço galvanizado lOmm (teusor)

8W78

Montador de eslrutuias metálicas com eiicíiigos
,
.
compleineulaics
Servenle com encargos complemeniarcs

M | 23.16
23.16
,,
II

H

.« <o
.

;

j

10,58

771.17
480,64
1

12.35
12.35

17,6

22.71

i

280,52

PEÇAS DÊ CONTRyWENTAMENTO CX

88316

M~ I

10,97
10,97

II

lU.jo
10,.58

12,33
12,35

H

j

1

647.36

7101,59

88

113,57

1201,60

44

56.79

701,31

501,60

1

PW.FF-n iiILV MUNIC 1I'AL I)E SANTA RITA

SKÍ REIARIA MI MC IPAL DE EDUCAÇÃO

I-sliciulor para Cabos de Ai,'o
j_ UNID.
11
_ ESCARIFICAÇÀO DASCH^ASMTÕPÕ^
Pjepmo de siibslialo jioi oscanlicaçào mecáiiica {Cinte de

coucreio) piua espessiiia.'» aeiiiia de 3,0cm e alé 6,0cm
Ciimiibadorpaiaholi iiiox 1'4" x 5". tbníecinieiHo
Seiveiile coni eucaigos coiiiplemeiilaies

^

" |
UNTD. <
H

_

__ _

M
M

Montador de esmitiiras metálicas com encargos
,
coiiiplemeutaies
__

ti

883 tfi

Seivcülé com encargos complemeiilaies

Mercado

F-Sticador para Cabos dc Aço

U
ri

232,18

16716.88

160,65

207,33

742.26

~877..3r

13.35

UNTD. ^'
IOnTD.

PERFIL "U" LM .ALUMÍNIU 3 L' x 3 4" P/ COBHRTUILA

179.9

10.79

APLlCAÇAO DOS CONJUNTOS ÜE ESPAÇADORLS EI AO E6

Vergaltiào de aço C.\-^ 13

\

.

;

li
li

UNID. 'j

701,31

.

38.9
28.9

180

2.\17
25,17
10,58
lU.aB

232.31

6713,70

460

593,68

14942,82

44

56,79

600.80

12,35
12,35

22

360

179.9

360

'

1

28,39

! 232,18

350.66

83584,42

IvlÀO FRANCESA ^"R£TER^^INAlSDÕS ARCÕS^aToBÊ^^RA
PER]-U.n.t" EM ALUMÍNIO 3'4"x 3 4" P. COBERTIIR.A
Montador de e.stniliiias metálicas com cncaigos

compleiiieiitares

Serv ente com encargos complciiienlares

M
M

35.17
25,17

19,7

25,42

639,94

11

10,58

88

113.57

1201,60

H

12,35

44

56.79

701,31

PC

3,22

270

348,46
'

1122,05

Montagem e desníoniageni de andaime metálico lubiilai'

simples
Siibtolaí;

i

1

w
PREFEI I UR.\ MUNICIPAL DE SANTA lUTA

SECRETARLV MUNIC IPAI. DE EDl'CACVO

Diifnbasp |iin/2019 '

íObra:.-Ü3fOl'AÇ'ÒtS DE INCCWORNfin.ADES EM Ql' ADRA COBERTA COM PA1.CO{:5,8üs38uj1
'Miiuiriplo; SANTA RIT-A - PB

I FihIpiwo: RDAEMB MILTON l'ABRAl.. IS2I-IS5Í
I DA IA BASE SINaPI PB: 1)6/2019

PL.ANn,H.A ORÇAMENTÁRIA - ADEQUAÇÕES DE INCONFORMIDADES NA QU ADRA ODn.ON RIBEIRO COUTINnO
!
ITEM

000I6.ORST;

2

VALOR \Al.OR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI

91)241)

j

02I69.ORS1-:

4

0:409íORSn

Dfruoliçâo niainal de pi<.a ciiBWilado sobre lastro de eniicreto • RevOl
lastro de concreto iiiagro. nplicailo ciapiws oii radieis, c5pes>iirii de 3 cm AF_0?'2ÜI6
Lastro de concreto simples iegiilan?ado.fck~l.1.? ii^ia. lauçado e adensado

' Banco de couiTclo com encosto lar^B =.lOcui
I Piso iiiriusnial de nita resistéiicLt. espessura Siiuii. incluso juntas de dilataçAo plásticas e
I poluiieuio mecatúzado

. ! Raiiováude qiijilro elémco deciiiuilir ou sobrvyor

07224ORSF74131'5

Quadiodcdistnbuiçãss Jc cncrgindc einbntii, cm clia|>a tietaüiti. para 24 disjunlorcs
tennoniiipièiicos iitono)x>li)re!i coiu barrameiiio iiifásico e ueiiun. Ibrueciniento e iiisialaçSo

74U0/~ Disjuntor lentioiiiiijniéliai monoiKtlrtr padidu NEM.A 10.AaiOA. fonieciniciito « úislalaç.lo
i limpe/a de couiiupiso com vas-sours a seco. AF_04 2019
^Sjsíl

üVTD
ÜVTD

SINAPI
QUANT
QU.ANT SIN
API

SINAPI

SBDI

CEDI

M2

M2 _

8.25

8.25

1S,6K
18.6S

24,11

M2
M2

9.0Ü
9.0Ü

11,47
11,47

14.80
14.80

l.'.4.24

1.45
1.35

468.49
468.49

6&1,64
6(»,6.I

816,25

17,5;00_ 225.86
225.8C

.4487.8,4

NU
M3

24,11

TOTAL

.

198.89

M _ 15,00
15,00

175,00

M2

?2.425
lis

771,05
i 05

91
70
91.70

214.20

LIN

LiN

1,00

1,00

24.29

21.29

30.06

30.06

30.06

^
UN

j
1.00

4il
17 559
05
444,17
559.05

M

'

"

'

'"

'

"

"

559.05

UN

11.00
11.00

11.46
11,36

14.66
14.66

!6UT

ND
M2

9.50
9.50

2.04
2.0.4

2.62
2,62

24.89

Sublotal:

5.4

Obs-: Os salários considerados nos cálculos não poderão ser inferiores a
aqueles estabelecidos em acordos ou convenções trabalhistas celebradas entre
entidades sindicais patronal e de empregados na Cidade de Santa Rita-PB e os
encargos sociais e tributários deverão estar de acordo com alíquotas definidas na
legislação vigente.
Obs-: Nos preços unitários e globais ofertados estarão incluídas despesas
com administração de pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e
previdenciárias, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, uniformes,
veículos, vales-transporte e alimentação, EPI's, e todos os tributos e demais
encargos decorrentes da prestação dos serviços
Obs-: Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
Obs^: Os preços são fixos e irreajustáveis;
Obs^: Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas
presentes na proposta de preços que não impedem a caracterização do objeto, preço
e condições da prestação dos serviços nos termos deste certame, não ensejarão a
desclassificação.

n

Santa Rita, 21 de novembro de 2019.

Edilene da Silva Santos

Secretária Municipal de Educação

MODALIDADE DE LICITACAO:

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO mOIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS OIRETOS(CD>

DISCRIMINAÇÃO OOSCUSTOS IMDIRF.TOS(Cl!

PORCENTAGEM(%)ADOTADA

Custo de Adminisltação Ceniial ■ AC
Cuslo de Seguro e Garantia
Cusio de Margem de Irveerteia

3 60%

En^preênrfímemD Ml

Custo FinaitCBÍro •CF

3. COMPOSCAO DO CUSTO IMDIRFrO(Cll OUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRAIFT)

DISCRiMlNAÇÂOOOSCUSTOSINDlRETGSiCli

PORCENTAGEMI%|ADOTADA
12.54%

Custos Tributários •trál - T

10.0J%

Tributlrlo» Federais

0.00%

Tributários Estaduais

2.60%

Tributários Munietp»s
Margem de Contribuição Bnita(Benefic>o ou Lucioj• MC

6.16%

Onde

Formula do BDl

BDl Taxa de BDl
AC. Taxa de edminisiraçào ceniral

BDI =(1+AC*S + R + GU1 + DFH1 + U

MI = Taxa Margem de incBrteza(nscoi tio

(1-0
CF = Taxa referenie aos custos financeiros
T = Taxa refeiente aos tnbulos municipais,
estaduais «federais

MC = Taxa referente a margem de
coniribuiçâíitucro ou beneScio)
29.06%

4. TAXA DE BDIIBDI):
5. PraCO TOTAL DA OBRA COM BDKPT - CD*(1-»BDIr1(KI))

ORCAMEI-mSTA

TIPO DE IMPOSTO

LUCRO PRESUMiDO(%)

PIS - Proorama de Integração Social

0 93%

CORNS • Finaciamenlo da Seguridade Social

4.65%

INSS - Pie%triéncÍ8 Social

450%

SüB-TOTAL

10.04%

TOTAL GERAL

'•"A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a S% Foi considerada a taxa cubrada oela Piefeitura Municipal de Santa Rita. ou seja. 5% sobre a másde-obra e considerada essa uRima 50% do custe letal da obra logo 5%>50% = 2.5%

