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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CCaCCSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sl
nJ

CONTRATO N" 281/2020

PROCESSO ADM. K' 100/2020

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA DE SANTA RITA E A EMPRESA FC FERNANDES CARVALHO

CONSTRUTORA LTDA - MODALIDADE TCMADA DE PREÇOS N° 006/2020,
DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o Secretaria Municipal de Saúda da
Prefeitura de Santa Rita - inscrita no CNPJ/MF sob o n° n° 09.694.222/0001-63, situada à Avenida
Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, neste ato representada pelo
Secretário, LUCIANO CORREIA CARNEIRO, CPF n" 339.800.471-72, Carteira de Identidade n° . , doravante
siBÇleamente CONTRATANTE, e do outro lado FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. CNPJ n*
13.570.141/00001-91, com sede na Rodovia BR 230, KM 12, Empresarial Casa Nova Cantar, n® 11.304 -
sala M 06 - RENASCER - CABEDELO/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CIÁUSUXA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE NO BAIRRO HEITEL SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, conforma 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, em 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° 006/2020.
2.2 - São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico o executivo, as especificações
técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronograma fisico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - O valor do Contrato à base doa preços propostos e aprovados é de RS 219.545,14 (Duzentos e
dezoito mil, quinhentos e quarenta e cinco e guatorse centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A medição sara apurada com base nas quantidades de serviços executados no período « a
aplicação do9 preços unitárioa contratuais.
4.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não solicitados previamente ou em
ãreas não solicitadas.

4.3 - o item referente à instalação e manutenção do canteiro será medido do seguinte modo;
4.3.1- A instalação de canteiro será medido após a conpleta instalação constante da

con^oaição de preço da contratada.
4.3.2 - A manutenção do canteiro será medido em parcelas proporcionais aos percentuais

correspondentes ao valor dos serviços msdidos em relação ao valor dos serviços contratados.
4.4 - As madições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:

4.4.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

4.4.2 - O valor da cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados
no período e a aplicação dos preços unitários contratuais.

4.4.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo
com o modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios
qualitativos e quantitativos da acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
4.5 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação do serviços, quantidades, unidades,
preços unitários, parciais e acumulados.
4.6 - No preço dos serviços devam estar incluidos todos os custos com material, pessoal, controle
tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e conprovar o cua^rimento das
especificações a demais custos necessários à execução do serviço e, sslvo menção em contrário,
devidamente explicitada nesta documento.

4.6.1 - Ressoai, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social,
equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botsa, capacetes, máscaras e quaisquer
outros necessários à segurança pessoal;

4.6.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de
sua responsabrlidada. necessários à execução dos serviços;

4.6.3 - Operação e manucenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução
do serviço;

4.6.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
4.6.5 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tsnto

para o canteiro como para a execução dos serviços;
4.7.6 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e tO'

os demais destinados á prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado á vigilância
serviço.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Hão haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes os
prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e, nesta caso, o reajusta será realizado confo:
os procedimentos descrinos a seguir:

a) O índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da



E^lnâação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica;
b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;
c)Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R • V x <(I - Io)

onda:

/ lo)

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - índice Hacional 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 ã 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 periodo de 1 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência juridica do contrato."
5.4 — Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada,
os contratos não serão reajustados.

CLÁUSUIA SÉXTA - DOS PRAZOS
6.1 - O prazo de execução do serviço será contado a partir da assinatura contratual
6.2 - O prazo para realização dos os trabalhos será de 06 (seis) meses, conforme cxo.
financeiro.

6.3 - O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRAIO SERÁ DE 10 (DEZ) MESES.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos eapecifie
no Otçawanto Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.100

10.302.1617.1014

4490.51

211

214

FUNDO MUMICIPAL DE SAXTOE

Construção, Reformas e Angliapão da Unidade da Saúda
Elementos de Despesas

Obras e Instalações
Fontes de Recursos

Recursos Próprios

Recurso Feirai

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS .. „
8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n B.666/93, neste Contrato
ficará sujeita, sem projuizo da responsabilidade civil e criminal, és 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.i) «oratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme
procedimentos descritos no subitem B.ll, a seguir.

b.2) Conçensatória 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 da contratar com a contratante pelo prazo de até doia

^"^I^dimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamanto do Registro Cadastral
do Município polo prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidada para licitar ou contratar com a Administração ̂ lica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que soja promovida a reabilitação ̂ r^M
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sençra que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
f) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Inçedidos de Licitar a Contratar com a Administração
Pública. j , •

8.2 - A aplicação do qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administratiTO
que assegurará o contraditório e a ançla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da
Lei n° 8.666. de 1993. .
8.3 - A autoridade coBÇ>etente. na aplicação das sanções, levara em consideração a gravidade ̂
conduta do infrator, o caráter educativo da pana, bem como o dano causado á Administração, observado
o principio da proporcionalidade.
8.4 - As multas devidas e/ou prajuizos 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 medidas 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)Suspan3ão imediata pela Contratante, doe trabalhos no município em que se encontram;
b)Retençào dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados
Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei^_jv
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.
8.8 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no mon
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do C
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 tiver sido, a pena vale como
mínimo da indenização, conpetindo ao credor provar o prejuízo excedente.
0.9 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descuaqjzir qualquer
obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento
do objeto da licitação, se o descusçrimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de ei^enho ou em assinar o Contrato, nos seguintes
casos:

0.9.1 - Quando a lieitanta se recusar a retirar a nota da ençenho ou a assinar o Contrato, por um
periodo de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
0.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias úteis contados
do vencimento do prazo para inicio da execução do objeto;
0.9.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma jq^rovado, não justificado pala
esqiresa contratada.
0.9.4 - Quando a licitante descunçrir qualquer outra obrigação atinenta ao objeto deste Contrato,
sendo a advertência registrada e fundamentada em documento especifico.
0.10 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e iaq>edlmanto de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos
0.11 - 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 virgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadinçlente, 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,af^l^^%g8(dp
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor eorc^^mhdente
parte inadiaçjlente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraflt|^ltrapa88ar
30 (trinta) dias; ^
8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descuaçrimeáté' do
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 cVs&de
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivaltó^ den^^«._^
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitaçào%,^^eul^TO;
sobre a parte inadiniplenta;
8.11.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobra 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 sinples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°,
da Lei n° 8.666/93 a será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a
oportunidade do contraditório e as^la 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 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas á contratada; e
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
0.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda ^sta,
responderá á 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 doa respectivos custos de
cobrança.

8.11.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razo^ilidade.
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.
0.12 - SUSPENSÃO: É a sanção que inpeda 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.
0.12.3. Por até S (cinco) anos, quando a Contratada:
8,12.3.1. J^resentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para ai 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; o 1
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagament^.
8.12.4 - São competentes pata aplicar a penalidade de suspensão:
8.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o desouaçrimento da obriga«o
ocorrer no âmbito dc procedimento licitatòrio; e \
8.12.4. 2 - O Ordsnaoor de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na



fftsô dô ©xeeuçao do objeto dâ licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota do engenho ou
assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substitui-lo.
8.13 - DECLARAÇÃO DE INIOONEIDADE; 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 enqsresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90> 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

6.14 - As sanções previstas nos subitens 8.12 e 6.13 poderão também ser aplicadas às enpresas ou
aos profissionais que, em razão do Contrato:
0.14.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
8.14.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.14.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atoe
ilicitos praticados.
8.15 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspansão terporària ou da 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 reste item, exeluir-se-á o dia do inicio e incluir-
se-à o do vencimento, e considerar-se-ão 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 fa
a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá sm
Diário Oficial do Municipio e no Diário Oficial da Oniào, quando houver fonte de
da União, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
8.15.3.2 - O prazo do impedimento pata licitar e contratar;
8.15.3.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e
8.15.3.4 - o noma ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição
Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento do(8) recursoís), ou transcorrido o prazo sem a sua
autoridade coaç>otante para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão ooi^tenuo que
por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro do Municipio.
8.16 - Do assentamento em registros
8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Mjnicípio a, se for o objeto
financiado com recursos da União, no Diário Oficial da União, as sanções aplicadas com fundamento
nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por maio de sinçlas apostilamento 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 conçosição das perdas e danos causados à ccnJTBATANTE pelo descuBçrimento das
obriçaçÔ9S licx'tdtónas.

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 à época da licitação, ou seja, sofrerão redução
proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos ineumos a serviços
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre
as partas ou por razões de ordem administrativa;
10.2- A Contratante poderá rescindir unilaterái«ente o Contrato da pleno direito, independente de
qualquer interposiçào judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos
motivos: i
a) o não cunçirimento, o cuBçirimenEo irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especiricaçoes,

projetos e prazos estabelecidos;
b) a sub-contrataçào total dos serviços a cessão total ou parcial do contrato;
c) a sub-contrataçào parcial, sem a anuência da Contratante;
d) quando restar conq>tovada 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 descunçjrimento 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) a decretação de falência ou a instauração de inaolvência civil;
j) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
Ic) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da ençresa, que prejudique^

a execução do contrato;

1) as razões de interesse público, na forma prevista na Lei n° 8.666/93.
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente oonçrovada, ii^>editiva /da\

execução do contrato. V

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



CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções pravietas neste Contrato, com
previsto nas alíneas "1" e" m". m
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1- Alám das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 8 "ESPECIFI
GERAL" do Projeto Básico, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - AHT's referentes
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 à aprovação da Fiscalização até 5 (ctneo) dias após o inicio 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;

c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um 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/ã
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 do Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento,
entrada e saída 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 um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma
visita semanal á 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;

f) 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 informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato am 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 aopla ação da Fiscalização, permitindo o
acesso aos serviços o 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 a prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou
inobservância do leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título,
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 da combate
a incêndio, na forma das disposições em vigor;

m) Comunicar à Fiscalização e, noa casos da acidentes fatais, à autoridade ooo5>etente, da m^eira
mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução doa
serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número,
qualificação e ospôci£icaçâo so cuicprimenso do contato;

o) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tet^o 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 à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados
ao pagamento de todos os inçostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vieram
a incidir sobra o objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro
não previsto neste Instrximento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo
fiel cuoçrimento 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;

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 cú>ras
objeto do contrato;

8) Efetuar o pagamento de todos os ii^ostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que
vieram a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

t> Submeter à 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 doa serviços e
obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);

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

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

x> Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma a plano
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobra o desenvoí
dos trabalhos;

y) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construti^
originalmente previstos no plano de execução dos serviços;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizaçã'



às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em ^ue se verifique® vicios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou doa materiais esfregados;

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 unediatamente 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 da 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 aa atividades executivas;
ee) ;q>resentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários esfregados na
execução do contrato, bem como conf rovações dos encargos conf lementares (valea~tranaportes,
refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais,
uniformes da trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos eifregados.
ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da necessidade da
subcontrataçào e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das
auboontrataçôas, disponibilizando para fiscalização a documentação da aubcontratada, que demonstre
que cunpre 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 doa serviços a obras concluídos, como a Prefeitura Municipal
(Babite-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 confetente (Licença Ambiental de Operação - LAO);
ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal,
máquinas, equipamentos, materiais, a 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 ii^ierfeições 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, vícios,
defeitos ou inferfeições 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 doa serviços e obras, quaisquer ->
atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 8olida»í(<^^v gu
cortesponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pelay^Sfeuçào do^.^\_
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas suboontratadas, na forma dy ,^gislaçào ̂
vigor. /o f t^/lT -
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12 .1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, consti^
da contratante:

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

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorização expressa, com
a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente 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 conetituida por profissionais habilitados que considerar
necessários ao acompanhzunento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro do 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 Cronograma
Físico-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;

j) 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° 8.6Õ6/93;

Jc) Eaiitir os Temos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos a condições estipuladas
nesta Instrumento■

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
13.1- A execução do contrato será objeto de acoi^anhamento, controle, fiscalização e avaliaçâó Wrepresentante da Contratante, para este fim especialmente designado pata Gestor do presente con^W
o(a) Sr(a). ERICK WESLEY COUTINHO DA SILVA, portador(a) do CPF 101.432.054-20. \ ^
13,2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela AdministradoN



e coiq>rovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo Ciei cui^rimento
das cláusiilas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos conçlementares. Designanos para
fiscal o<a) Sr(a) MATHEÜS COUTINHO DA SILVA PESSOA, portador(a) do CPP: 054.841.144-11.
13.3- Alám das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
a) Manter iim arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos^__,incln^ve
as planilhas de composição da administração local e encargos complementares) , madiçõpd^.;^a
reajustasaentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, rel^ror^õb diárro^N^
certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catàlogoy^^ materiais
equipamentos aplicados nos serviços a obras, livro de ocorrências, etc. / j^ J-
b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço |h^e8enm^^^ (
Contratada no inicio dos trabalhos; i '' , / OJ
c) Analisar e aorovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviço^. obras
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de (Gerenciamento de Resíduo de Cqnf^ruçao Civi^
- PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução n° 307/2002 e7\fâi^
realizada em João Pessoa, aplicar-se-à a Lei n® 11.176/2007 do Município de João P^sea, iJl^o
contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

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

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência doe serviços e obras cm
execução, bem como ás 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 minioio, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e tesponsàveie 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 cuaçrimento 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;

W 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 em 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;
m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
n> Solicitar a realização da testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle da
qualidade doa serviços e obras objeto do contrato;
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os
eventuais sjustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (trée) vias, 2 (duas) destacáveis,
fatos e comunicações que tenham irplicação 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 entra a Fiscalização e a Contratada será realizada através de
correspondência oficial a anotações ou registros no Livro de Ocorrências;
^ Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às
instâncias superiores;

t) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as
respectivas medições, que deverão ser aconçanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas
memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pala Contratada;
8) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela
Contratada a admitida nas Especificações Técnicas, com base na coaq>tovaçào da equivalência entre
os conponentes;

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 conplementares.
x) Verificar a 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 ê .da
de equipaioentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições cliraat
visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;



z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(a) respectiva(8) Anotaçâo(a) de Responsabilidade Técnica
(ARIs) da fiscalização.

13.5- O aconçanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 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- A 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 enMjxagado
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pala Contrataday.^€u(i
inçiossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legai^çlüJiveis.
13.8 - Todos os atos a instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão consi^a^dos como
fossem praticados pelo Contratante. i i ̂  /D w

(Oii sl.
CLAUSUIA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS v ' - ̂  OJ
14.1- Após a conclusão doa serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimeÂtíp^ao di^^gente
da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
14.2- Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 'mT
através de vistoria do responsável por seu aconqsanhamento e fiscalização, que formalize^/Jedi^iye,.
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação
contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) 03 serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos proestabelecidoa, ej^licitar esse fato
no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabeleoidos, 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 parta, o objeto em que se verificaram 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 eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo da Recebimento Provisório.
14.3- Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma
comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que conprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
14.4- É condição indispensável para a afetiva omissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a
apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa da 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 administrativa ou técnica, se reserva o direito da paralisar,
a qualquer teapo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisão.

15.2- Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for iludida 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 período necessário a
solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas
pala fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
15.4- Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento a vinte) dias, quaisquer
das partas poderá solicitar a rescisão do Contrato.
15.5- As despesas realizadas durante o período da paralisação a 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 (ox:
vigilância, desmobilização e aa relacionadas com a manutenção do canteiro) ;
b) Conprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiacais, recibos, folhas de pagamentos devidamente
assinada pelo espragado, 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" devo explicitar as razões técnicas e/ou
legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
16.1 - A garantia da execução deste contrato eqüivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, a RSIO.927,25 (Dez mil novecentos e vinte e sete reais e vinte
cinco centavos).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por canto) do
menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença
entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
(b) No caso da caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi deposita^
inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE, (c) Caso a
foi títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai, met^an
registro em sistema centralizado de liquidação e da custódia autorizado pelo Banco Central



Brasil, a avaliados pelos saus valores econônicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,
(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou eeguro-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- Ho caso do alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readeguada ou renovada nas mesmas condições.
16.3- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
conpensaçâo 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 cunprimento 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 a, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos á Contratante

CLÁUSUIA DÉCIMA SÉTIMA - DA SDBCONTRATAÇÂO
17.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo,
ao percentual mAirSirn de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a enpresa indicada pela
licitante contratada, antes do inicio da realização doa serviços, apresentar documentação que
eonçrove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
IB.l- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pala lei 8.666/93, a demais legislação

pertinente.

18.3- A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

18.4-- O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, irplicará na aceitação, sem qualquer
objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos da
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 da Santa Rita/PB.
19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os.-rflpra8antante8 legais das partes contratantes e

três testemunhas arroladas. —-./"""a \

Santa Rita, 13 do Outubro de 2020.

HO CORREIA CARNEI

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

PC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LIDA
CNPJ n° 13.570.141/00001-91

CONTRATADA

TESTEMUNHAS;

1)
CPF n"

2)

CPF n"



ANEXO CONTRATO N® 281/2020 íq.

ITEH CÚDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO

UNITÁRIO

S/BDI

Pia^
UNITÁRIO'

C/BOI (R$)

nn
1.1

iBiíiirViiiií''i gjBBSnçÒS PmiMINABES-, 'sm 1^0,^59:;

CPU SINAFl
Placa de obra em chapa de aço

gaivanxzado, aquisiçAo e assentamento
H2 10,00 280,29 354,09 3.540,90

1.2 98524 SINAFI
Limpeza manual de vegataçâo em terreno
con enxada. Af 05/2018

K2 508,08 1,78 2,25 1.143,16

1.3 99059 SIHAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, OTILI2AND0
SABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS POHTALETADAS

A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AT 10/2018

M2 113,44 29,02 36,66 4.158,71

1.4 CPU SINAPI Administração local da obra MÊS 6,00 1.602,58 2.024,54 12.147,24

1.5 93206 SIHAPI

Execução de escritOno em canteiro de
obra em alvenaria, não incluso

mobiliário e ecuipanentos. Af 02/2016
M2 8,00 648,95 619,82 6.556,56

1.6 98458 SINAFI
Tapume com compesado de madeira.
Af 05/2010

K2 100,00 69,28 87,52 6.752,00

IWBBBUMiB WÊsmm jHÔpHEHrç DE TERRA' .
f

1... ._J:  J

2.1 90091 SINAFI

Escavação mecanizada de vala com prof.

Ate 1.5 m (media entre montante e

3usante/uma composição por trecho), com

escavadeira hidráulica (0.6 m3}, larg,

de 1.5 m a 2,5m, em solo de Ia

categoria, locais com baixo nivel de

interferência. Af 01/2015

M3 52,43 3,35 4,23 221,78

(.- . ílwpAçto _ 'i ilâvV'-'

3.1 73361 SIHAPI

Concreto ciclóp^co fck=10apa 30%pedra de
mão inclusive lançamento M3 18,55 296,24 374,23 6.941,97

3.2 67490 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos

furados na vertical de 9xl9x39cm

(espessura 9cni) de paredes com área

liquida maior ou igual a 6 m2 com vãos e

argamassa de assentamento com preparo

manual. Af 06/2014

M2 12,94 26,31 35.77 462,66

3.3
Baldrame - Cinta completa con conreto,

ferragem e fôrma

3.3.1 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E»25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/20n

M2 52,86 37,55 47,43 2.507,15

3.3.2 95446 SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE

6,3 M4, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF 10/2016

KG 100,90 4,95 6,25 630,63

3.3.3 9S44S SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 «4, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO

HELICOIDAL, AF 10/2016

KG 101,10 4,56 5,76 582,34

3.3.4 92741 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE CC»4

BALDES E» EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M' -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3 2,44 444,96 562,14 1.371,62

3.3.5 96562 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E ■

2 CM. AF_O6/2O10

K2 48,23 23,36 29,52 1.423,75

3.4
Conorato armado (preparo a lançamento} p/
fundação cora FCK.>20 MPA

3.4.1 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

AF 07/2016
M2 0,62 9,96 12,61 7,82

3.4.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E OESMCWTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA
SERRADA, E"25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 24,36 37,55 47,43 1.156,34

3.4.3 95446 SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
6,3 UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO

HELICOIDAL. AT 10/2016
KG 60,90 4,95 6,25 380, 63



3.4.4 9S445 SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE

5,0 1*1, ÜTILIEADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF 10/2016

KG 22,00 4,56 5,76 126,72

3.4.S 95577

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO •
10,0 «4. AF 11/2016

KG 84,90 6,39 8,07 685,14

3,4.6 9557B SINAFI

MONTAGEM DE ARMADURA

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM.
AT 11/2016

KG 14,60 5,43 6,86 100,16

3,4.7 94964

CONCRETO rCK - 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1> - PREPARO
MECÂNICO CC« BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

258,30 326,31 819,042,51

Concreto onnado {preparo e lançamento)

pilares com fck>>20 Mpa

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS*

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR
OU IGUAL A 0,25 M', PÈ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AT 12/2015

56,48 71,34 527,92

4.1.2 95445 SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE

5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF 10/2016

KG 41,71 4,56 5,76 240,25

4.1,3 95577 SINAPI

MWTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
10,0 MM. AF 11/2016

KG 168,14 6,39 8,07 1.356,89

4.1.4 95578

MONTAGEM DE ARMADURA

LCUGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM.
AT 11/2016

KG 24,32 5,43 6,36 166,84

4.1,5 94964

CONCRETO FCK - 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO CCM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3 0.32 256,30 326,31 104,42

4.2
Concreto amado (preparo e lançamento)
para vigas com FCí&b20 MPA

4.2.1 92412 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES CCM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR
OU IGUAL A 0,25 M', PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 12/2015

M2 46,54 56,48 71,34 3.320,16

4.2.2 95446

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE

6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF 10/2016

KG 43,89 4,95 6,25 274,31

4,2.3 95445 SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE

5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF 10/2016

KG 103,73 4,56 5,76 597,48

4,2.4 95576 SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 i*l.
AF 11/2016

KG 66,32 7,07 8,94 592,90

4.2.5 95577 SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO -
10,0 MM. AF 11/2016

KG 34,17 6,39 8,07 275,75

4.2.6 95578 SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM.
AF 11/2016

KG 63,43 5,43 6,86 435,13

4.2.7 94964 SINAPI

CONCRETO FCK " 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3 2,49 258,30 326,31 812,51

4.3 74202/1 SINAPI

LAJE FRE-MOLDADA P/PORRO, SOBRECARGA
10DKG/M2. VÃOS ATE 3,50M/E"8CM, C/LAJOTAS

E CAP.C/CONC FCK-20MPA. 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM

NEGATIVA

K2 97,65 55.51 70,13 6.848,19

4.4 98547 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CCM MANTA
ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, Ce31« E
E°<>M. AF 06/2018

7,10 124,12 156,80 1.113,28



5.1 S7490 SIHAPt

Alvonaria de vedaç&o de blocos cerímcoa
furados na vertical de 9xl9*39cm
(espessura 9cm) de paredes com área
liquida inaior ou igual a 6 m2 com váos e
arganassa de assentamento com preparo
manual. Af_0S/2014

6.1 94319

6.2 94439

6.3 64191

6.4 73950/1

SIKAPl

SINAPl

SINAPI

10.595,4335,77296.21 28,31

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOIA
ARENOSO E COMPACTAÇÃO KECANISADA.
AF 0S/20ie

3.071,1633,31

3.205,6735,4128,0390,53

6.564,1494,6074,6690,53

2.716,8022,39121,34 17,72

7.1 87879

7.2 67527

7.3 87530

SINAPZ

SINAPI

(CCS®OSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA) , EM BETOHEIRA 400 L, ESPESSURA 4
CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE
E  3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAB(CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 6 IM, INCLUSO JUNTAS DE

DILATACAO PLÁSTICAS

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA lOCM

CHAPISCO APLICADO B! ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CCM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAU4EHTE
Dl FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20rt4, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF 06/2014

SINAPI

7,4 86431

7.S 66483

SINAPI

SINAPI

8.1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARG«4ASSA TRAÇO 1:2:0, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20l«, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF 06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTUR12ADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASA9, DUAS CORES. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELÃDOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEKÃO. AF_06/2014

M2

M2

592,42

287.91

M2

M2

M2

304,51

172,80

2,18 2,75 1.629,16

20,63 26,06 7.502,93

21,56 27,26 6.300,94

17,51 22,13 3.624,06

172,60 2,27 2,67 495,94

li.161,6

IluminagSo

9.1.1 93138 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA) . AF 01/2016

PT 22,00 86,45 109.21 2.402,62

9.1.2 97565 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 2
LÂMPADAS TUBULARES DE 16 W, CCM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

22,00 60,44 76,35 1.679,70

8-2 Tomada

8.2.1 93142

6.2.2 93142

.8.3

6.3.1 74130/1

SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TCMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO. AT 01/2016

PT 30,00 105,52 133,30 3.999,00

SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TCMADA [2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO. RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO. AF OI/2016

4,00 105,52 133,30

SINAPI

Disjuntores e Quadro de Diatrlbulgão

DISJUNTOR TERMOMAiaiETICO MONOPOLAR PADRAO
REMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00 10,07 12,72

533,20



8.3.2 74131/4 SIHAPI

a.4.1

3.4.2

6.4.3

a.5

91924 SIHAPI

91926 SIKAFI

929S2 SINAPI

Q0ADÍW3 DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPO
cai BARRAMENTO TRIFASICO E
FORNECIMENTO E IHSTALACAO

Fiação

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISO
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Cl
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 1N9T
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 m'
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

a.s.i

8.5.2

8.5.3

8.6

8.6.1

8.7

8.7.1

9.1

91870

91971

91872

96996

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU SINAPI

Eletrodutos e Caixas de Passagem

Assentamento o fornecimento
eletrodutos em PVC rigido ISaan
Assentamento e fornecimento
eletrodutos em PVC rigtdo POitm
Assentamento e fornecimento
eletrodutos em PVC rigido 2Smni

Conjunto de Aterramento

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Entrada de Serviço Monofásica

Entrada de Serviço Monofásica

9.1.1

9.1.2

9.1.3

89957

89352

89984

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IHSIMAÇÔESoHIDKiSSAHITfelM •

InstalaçSes Hidráulicas

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, ON 25
hM, INSTALADO EM RAMAL DE ÃGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF 12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÂO,
ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÃGUA, AF 12/2014

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CRCMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ÃGUA. AF_12/2014

9.1.4

9.1.5

94796

83504

SINAPI

SINAPI

9.1.6

9.1.7

9.2

9.2.1

9.2.2

39349

10588

SINAPI

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4
FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA. AF 06/2016

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS,
CCM ACESSÓRIOS

REGISTRO DÊ PRESSÁO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
Bomba axibmeraivel, elétrica, trifásica,
potência 0,98 hp, diâmetro do rotor 142
mm, aemiaberto. bocal de saida diâmetro
de 2 polegadaa, hm/q ■ 2 m / 32 o3/h a 8
m / 16 m3/h

CPU SINAPI

74166/1 SINAPI

9.2.3 98102 SINAPI

9.2.4

9.2.5

89707 SINAPI

Instalações Sanitárias

Ligação de esgoto

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
DN 60CM COM TW®A H- 60CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO -
0,4 M, ALTURA INTERNA ■= 0,4 M. AF_05/201S

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
«4, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

380.15380.15300,92

189,05

768,50265,00

138,4912.5911,00

349.0050.00

162,206,4220.00

208,8010.448,2620.00

77,1077.1061.031.00

179,35179.35141,97

2.390,4491,9472,7726,00

223,1631,8825,24

137,5668,7854,44

22,1122,1117,511,00

1.091,62545.81432,052.00

24,3524,3519,281,00

3,186,313.186,312.522,21

455,40455,40360,49l.CO

2.074,27188,57149,2711.00

66,7966.7952,871,00

60.8120,2716,05

137,0745,6936,173,00



9.Z.6 89708 SIMAPl

9.2.7 89710 SINAPI

'9V3-

9.3.1

9.3.2

9.3.3

86932

86940

86915

SINAPI

SIKAPI

SINAPI

9.3.4 100860

9.3.S

9.3.6

9.3.7

9.3.8

86919

SIKAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DH 150 X 195 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL "E DESCARGA OU M
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 «4
SOLOÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ES"
SANITÁRIO. AF_12/2014

Louças • Acessórios

VASO SANITÁRIO LOUÇA BRAh\^ CAIXA
DESCARGA ACOPLADA

LAVATORIO louça branca SUSPENSO P
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATÓRIO. ,
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2013

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 01/2020

SINAPI

CPU

CPU

CPU

9.3.9 86936

SINAPI

SINAPI

SINAPI

9.3.10 93441

SINAPI

SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA CCM COLUNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÁO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM CCM 1 CUBA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

BANCAEA EM GRANITO P/ PIÁ. 0.72 M'.
INCL. 2 CUBAS DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS

BANCADA EM GRANITO P/ PIA, 1.07
INCL. 1 CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉD»
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9.3-11 93441

9.3.12

9.3.13

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

CPU

36209

93358

SINAPI

95240

87490

87873

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA 150 X 60 CM,
CCM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4
p/ COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E
INSTALAÇÃO AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC, E
INSTALAÇÃO AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO P/ PIA, 0,96 M',
INCL. 1 CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS

BARRA DE APOIO EM "1", EM AÇO INOX
POLIDO 80 X 80 CM. DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CCM PROFUNDIDADE
MENOR 00 IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

"Lastro de concreto magro, aplicado em
PISOS ou RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM,
AF 07/2016

Ãlvsoaria de vedação de blocos cer^cos
furados na vertical de 9xl9>t39cm
(espessura Sem) de paredes com area
liquida maior ou igual a 6 m2 com vãos a
argamassa de assentamento com preparo
manual. Af 06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTWJTURAS DE CONCRETO INTERNAS, C<M
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARI^^
TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO)
CCM PREPARO MANUAL. AF_05/2014

91,3845,6936,17

14.82

1.838,84459,71363,9C

6.094,13870,59689,14

644,4292,0672,87

167,0683,5366,12

757,20757,20599,38

459.70459,70363.99

1.033,091.033,09817,77l.OO

1.791,02895,51708,87

874,22437,11346,01

743,24 743.24588,33

743,24 743,24588,331,00

847,33847,33CJ 1,00 670,73

1.902,16475,54376,434,00

651,5657,6645.6411.30

76,2912,619.986,05

674,9835.7728,3118,87

64.26
3.0116,91



9.4.S 87530 SINAPI

9.4.6 6067

9.4.7 94969

SINAPl

S1HA9I

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAl, APLICADA MANUALME"
FACES INTERNAS DE PAREDES, SSPESS
20194, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
AF 06/2014

TM4PA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5
INSPECAO/FOSSA SEPTICA

9.4,8

9.5

74202/2

9.5.1 93356

SINAPI

SINAPl

CONCRETO FCK - 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5
<CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECÂNICO CCH BETONEIRA 600 L.
AF 07/2016

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8a4.
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK»20MPA, 404,
INTER-EIXO 39CM, C/ESCORAMENTO
{REAPB-3X) E FERRAGEM NEGATIVA

9.5.2 87490

9.5.3 74202/2

SINAPl

SINAPI

Sumidouro

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C<M PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Alvenaria de vedaçio de blocos cerâmicos
furados na vertical do 9xl9x39ciii
(espessura 9cm) do parados com área
liquida maior ou igual a 6 m2 com vios a
argamassa do assentamento com preparo
manual, Af_06/2Q14

9.5.4 94105

9.5.5 6171

SINAPI

SINAPl

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2. VÃOS ATE 3,50M/E-8CM,
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK-20MPA, 4CM,
INTER-EIXO 3804, C/ESCORAMENTO
(REAPR.SXl E FERRAGEM NEGATIVA

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, CCM CAMADA DE
BRITA LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL CCM
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA- AF_06/2016

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5Q4 PARA
CAIXA

10.1 93358 SINAPI

10,2 73361

10.3 87490

10.4 93204

SINAPl

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CCM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 H, A7_03/2016

SINAPI

SINAPI

10.5 98562

10.6 87492

10.7

10.8

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA
DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO

Alvenaria da vedBçào de blocos cerâmicos
furados na vertical do 9xl9x39cm
(espessura Sem) de paredes com araa
liquida maior ou igual a 6 m2 com vàos e
argamassa de assentamento com preparo
manual. Af 06/2014

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA
IN TIXIO EM CONCRETO, AF 03/2016

SINAPI

SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME CCM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPEFMBABILIZANTE, E
m 2 CM. AF 06/2019

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 1404) DE PAREDES COM ÃREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' CCM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CCM PREPARO
MANUAL, AF 06/2014

74202/1 SINAPI

9B546

10.9 87879

SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM,
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK-20MPA, 3CM
INTER-EIXO 3eCM, C/ESCORAMENTO
(REAPR,3X) E FERRAGEM NEGATIVA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CCM
MANTA ASFÃLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÃLTICO, E-3M4.
AF_06/2018

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014

460.9727,2621,58

50,3025.1519.91

151,00296.08234.37

335,5976,9760.93

2,542,8157,6645,6444,10

1.434,0235.7728.3140,09

110.B476,9760.93

1.067,68217,45172,12

25,3225,3220,041,00

91,1057,6645,641,58

591,28374,23295,24

156,6735,7728,314,38

456.8834.5627,3613,22

210.4829.5223,36

1,422,0549,0738,8428,98

524,5770,1355,517,48

625,0383,5666,147,43

159,392,1857,96



10,10

10.11

10.12

87530

98680

10.13

10.14

10.15

88469

99661

SIHAPI

SIHAPI

SIMA9I

B9957

86914

BINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINT
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO I"
APllCADA MANUAUffiNTE EM FACES INTE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
DE TALISCAS. AF_05/2014

ik^

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (Cl
AREIA) , ACABAMENTO LISO. ESPESS
CM, PREPARO MECÂNICO DA
AT 06/2018

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA CCM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS,
AT 06/2014

SINAPl

Gradil aa ferro fixado em vãos, formado
por barras chatas da 25x4,8 rrnn,
Af 04/2019

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) CCW TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
m, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHÜMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF 12/2014

TORNEIRA CRCMADA 1/2" OU 3/4" PARA
SINAPI TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 01/2020

11.1

11.2

11.3

94447

94227

100327

SINAPl TELKAMENTO CCM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

SINAPl

SINAPl

11.4 96109

12.1

12.2

12.3

94570

SIKAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NlÍMERO
24, DESENVOLVU^TO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AT 07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCmSO ICAMENTO. AT 07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P

1.579,9927.2621,58

ÇÃO n J

139,5930,6824,28

753,4813,0010,2957.96

2.257,10383,86303,86

183.8891.9472,772.00

83,0241.5132,86

2.604,7727,5921.8494,41

717,0643,5934,5116,45

1.117,3341,2332,6327,10

2.729,4830, IS23,8790,53

SINAPl

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER CCM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALISAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2019

li

73836/1

90847

12.4

12.5

12.6

90648

SINAPl PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M,
ESPESSURA lOMM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

SINAPl

SINAPl

90649

84666

13.1 6062

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) , PADRÃO MÉDIO,
60X21004, ESPESSURA DE 3,SO(, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT 12/2019

M2

UN

14,59

2,00

291,01

1.587,15

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE CU MÉDIA) , PADRÃO MÉDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, W5NTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

SINAPl

SINAPl

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) , PADRÃO MÉDIO
S0X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN

UND

1,00

6,00

367,63

2.005,05

5.363,72

4.010,10

496,60

519,26

627,36

655,99

627,36

3.935,94

MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO

3.261,05652,215,00 516,28

2.262,041.131,02895,292,00

15,1812,0246,20PINTORA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, TRES DEMAOS



13.2 73976/1

14.1.3

14.2

14.2.1

14.3

14.4

14.S

14.6

14.7

14.6

14.9

14.10

15.1

SIKA9I

14.1.1 69512 SIHftPI

14.1.2 69511

16.1

16.2

16.3

SINAPI

16.4

17.1

69509

G9509

69735

69744

SIHAPI

PINTURA HIDROrUGAHTE CCM SILICON^
PISO CIMENTADO, UMA DEMAO

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVI
«4, FORNECIDO E INSTALADO EM
ENCAMINHAMENTO. AT 12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 50
M4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

89731

39546

89557

SINAPI

Condutores Verticais

TUBO PVC, SÉRIE H. ÁGUA PLUVIAL, DN 50
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AT 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 M4, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO- AF 12/2014

SINAPI

SINAPI

89710

74166/1

73883/3

CPU

SINAPI

SINAPI

SINAPI EXECUÇÃO DE DRENO FRANCÊS COM CASCALHO

SINAPI

73775/1

73775/2

4814

38774

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,

POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LITIO.
AUTONOMIA DE 6 HORAS

89711 SINAPI

593,3417,1213,55

382,1142.4133,51

262,3226.7421,1"

156,4C14,45 18.25

164,6214,45 18,25

37.6812,563,00

31,8615.9312,612,00

42,72

7,205,70 7,20

17,9117,911,00 14,18

7,411.00

565,71108,57149,27

17,8674,4058,90

1.383,561.383,561.095,21

397,54157,34 196,77

410.02162,2G 205.012,00

292,2097.4077. IC

66,4222,1417,52

12.730,63 10.06

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 «4, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R. ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 »1, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO, AF 12/2014
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM CCM TAMPA H» SOCM -
FORNECIMENTO E INSTAUCAO

PÂRA-RAIO TIPO FRANKLIN COM SINALIZADOR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG
FOBNECIMENrO E COLOCAÇÃO

EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA lOL
INCL SUPORTE PAREDE CARGA CCWPLETA
FORNECIMENTO E COLOCACAO

APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO CíM LED,

PARA saída GARAGEM, COM 2 LENTES EM
POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE
FIXACAO)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 M4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014



17.2

17.3

17.4

17.5

17.S

17.7

09713

92305

09356

96619

SltlAPI

SINAPI

TUBO WC, SERIE HOBKM.. ESGOTO
DN 75 MM, FORÍIECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 Mí, CLASSE
E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF 12/2015

SINAPI TUBO PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-BAMAL DE AGUA "
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

SINAPI

90375 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMBNTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 00/2017

BUCHA DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÃVEL, DN 40^
X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO,
AF 03/2015

92311 SINAPI

17.0

17.9

89006

89497

SINAPI

SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 15 fW, 90 GRAUS,
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PBUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOpÁVEL, DN 40R«,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTAIAÇAO. AT 12/2014

17.10 09362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 2^,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF 12/2014

10.1 94992

10.2

10.3

99055

EXECUÇÃO DE PASSEIO <CALÇADA1 OU PISO DE
CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CON\OTCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO ̂ ^0 - 1
1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P

99011 SINAPI

10.4 CPU SINAPI

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A
SECO. AF 04/2019

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
fliarrA nE SAÚDE, MEDINDO (0,90X3.00M)

71,1128.3322.43

136,9026,6521,10

57,2414,3111.334,00

4,1521,0617,310,19

5,95

1,00

0.104,7950,7946,54137,06

006,1969,2654,0311,64

235,96
113,44

686,72254,34201,32


