ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 111/2022
/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022
REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores e as exigências estabelecidas neste Edital.
INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECULT
NÚMERO DE ORDEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS – 007-2022

Nº 111-2022

OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução de
02 (duas) coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva,
anexa às Escolas das Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de MorparáBahia.
( ) POR ITEM

UNIDADE INTERESSADA

TIPO DE

( ) POR LOTE

Secretaria Municipal de Educação, Cultura,

LICITAÇÃO

(X) GLOBAL

Esporte e Lazer - SECULT

REGIME DE EXECUÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO

Parcelado

4 MESES
ACESSO AO EDITAL

www.morpara.ba.gov.br, morparalicita@hotmail. e Sede da Prefeitura Municipal de Morpará
RECEBIMENTO E ABERTURA DA PROPOSTAS E HABILITAÇÃO
INICIO DA SESSÃO PÚBLICA

06/10/2022 às 09h:00min horário de Brasília(DF)
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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 111/2022

O MUNICIPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida Rui
Barbosa nº. 420, Centro, em Morpará-BA, CEP 47580-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº.
13.798.574/0001-07, comunica à população em geral e aos interessados que, através da Comissão Permanente de Licitação
nomeada pelo Decreto Municipal Nº 133, de 20 de setembro de 2022, realizará licitação pública, modalidade TOMADA DE
PREÇOS, REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO POR EMPREITADA GLOBAL -TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 06
de Outubro de 2022, às 09h:00min, horário local, na Sala de Licitações, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de
Morpará, no endereço supramencionado, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução
de 02 (duas) coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva, anexa às Escolas
das Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de Morpará-Bahia, tudo em conformidade com Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e
alterações posteriores e as exigências estabelecidas neste Edital, disponível gratuitamente aos interessados na Sede da
Prefeitura Municipal, no endereço mencionado anteriormente de Segunda a Sexta Feira, das 08:00 às 12:00 horas a partir da
divulgação deste, ou por meio de publicação no Sitio Oficial do Município, cujo endereço eletrônico é www.morpara.ba.gov.br,
podendo ser obtidas melhores informações, pessoalmente, ou através do e-mail morparalicita@hotmail.com, ou ainda, por
telefone (77) 3663-2168 / 2183, cujas condições são as seguintes:
01. OBJETO

1.1 - Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução de 02 (duas)
coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva, anexa às Escolas das
Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de Morpará-Bahia, conforme condições do Presente Edital,
Projeto básico e disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º
123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.
1.2- Para desenvolver as atividades a licitante vencedora do certame deverá executar o objeto de acordo com o Projeto básico,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, cujas atribuições se encontram descritas nos Anexos I, II e III, bem como de
acordo com todo o projeto de engenharia em disponibilidade por meio magnético devido a extensão dos arquivos e em
conformidade com todas as especificações deste edital, às suas expensas.
02. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE CERTAME

2.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente estabelecidas e especializadas no ramo, que satisfaçam
as condições deste Edital e de seus Anexos, desde que sejam cadastradas.
2.2 - Consideram-se cadastradas as pessoas jurídicas titulares do SICAF, expedido por órgão ou entidade pública, de acordo
com a Lei Federal Nº 8.666/93. Quando o Certificado ou Cadastro não apresentar impressos em seu corpo, dados que
permitam a identificação do ramo de atividade da empresa, o mesmo deverá vir acompanhado de Carta de Capacidade
Técnica.
2.3 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídicas que tenham adquirido o Edital ou que dele tenham tomado
conhecimento e que atendam às condições nele exigidas.
2.4 - As empresas interessadas poderão dirigir-se à Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Vereador Edenilton
Magalhães de Souza – 420, Centro, Morpará – BA, CEP: 47.580-000, de Segunda a Sexta Feira, das 08:00 às 12:00 horas a
partir da divulgação deste para retirar o edital integralmente, ou poderão conhecer e/ou retirar a íntegra do edital por meio do
Sitio Oficial do Município onde mesmo se encontra publicado, cujo endereço eletrônico é www.morpara.ba.gov.br, podendo ser
obtidas melhores informações, pessoalmente, ou através do e-mail morparalicita@hotmail.com, ou ainda, por telefone (77)
3663-2168 / 2183.
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2.5 - As empresas deverão apresentar Patrimônio Líquido no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor estimado
da obra.
2.6 - Apresentar-se devidamente credenciado o representante legal da empresa, ou seu procurador constituídos na forma da
Lei. Tratando-se de procuração deverá estar acompanhada de fotocópia autenticada do ato de investidura do outorgante, no
qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga. A procuração deverá conferir amplos poderes para representar
com fim específico para a presente licitação, salvo se por instrumento público, caso em que a mesma deverá conter, pelo
menos, poderes de representação para procedimentos licitatórios. O representante deverá apresentar o documento de
identificação.
2.7 A empresa interessada em participar do certame licitatório deve apresentar os documentos exigidos para o credenciamento
e habilitação, em cópias autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos
poderão ainda ser conferidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, a partir do original, até 02 (dois) dias antes da
data de abertura da licitação, das 08h00 ás 12h00 (horário local) na sede da Prefeitura deste Município. A documentação
apresentada fica retida no processo de licitação. A apresentação dos documentos deve atender aos critérios editalícios. Não
serão autenticados documentos pela Comissão Permanente de Licitação no dia da sessão de abertura desta Tomada
de Preços.
2.8- Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos (inciso III
do art. 87 da Lei 8.666/93);
2.9 - Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
2.9.1- Declaradas inidôneas ou suspensas para licitar e contratar com a Administração, por ato do Poder Público.
2.9.2- Esteja sob falência, concordata, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
2.9.3 - Enquadradas nas hipóteses relacionadas nos incisos I, II e III do art. 9.º da Lei 8.666/93.
2.9.4 - Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Secretaria de Planejamento, Administração e
Finanças deste Município ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas
no art. 88 da Lei 8.666/93.
2.9.5 - Tenham servidores ou membro da Administração Municipal, na qualidade de contratados ou efetivos, em estágio
probatório ou em cargos comissionados.
2.9.6 - Não atendam as especificações deste Edital;
2.9.7– O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.9 8 - A participação de empresas em consórcios.
2.10 – Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
2.10.1 - Nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, após a classificação final dos preços propostos, como critério de
desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor
preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.10.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superior ao menor preço.
2.10.3 - Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
2.10.3.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será dada a preferência em
seu favor o objeto licitado;
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2.10.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art.
45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44 da
LC123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
2.10.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência.
2.10.3.4 - O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da
etapa de proposta de preços.
2.10.3.5 - Na hipótese da não contratação, nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
2.10.3.6 - O disposto no Art. 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.10.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar
toda a documentação exigida, dentro do Envelope de Habilitação, para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
2.10.4.1- 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, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja
comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua.
2.10.4.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a
licitação.
03. DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

3.1 - O credenciamento se houver, deverá ser entregue à Comissão em separado dos envelopes 1 e 2, na forma de
procuração por instrumento público, outorgando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao processo
licitatório, ou, no caso de sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa, através de cópia autenticada do Contrato
Social consolidado e suas alterações devidamente registrados.
3.2 - O credenciado deverá se identificar, apresentando cópias, autenticadas de Cédula de Identidade e do CPF que ficarão
retidas;
3.3 Apresentar Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social,
devidamente atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade por ações, apresentar também documento comprobatório de eleição de seus administradores;
3.4 - A empresa que não se fizer representar ou que seu representante não porte documentos que os credenciem e os
identifiquem não terão participação ativa durante a reunião, ou seja, não poderão assinar, rubricar documentos, apresentar
impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos atos formais da
comissão, que só podem ser interpostos dentro às fases correspondentes, sob pena de preclusão, todavia a não apresentação
ou incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante.
3.5 - Não será permitida a representação de mais de uma empresa pelo mesmo procurador ou representante legal.
3.6 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo
estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações,
conjuntamente com o documento de identidade.
Página 4 de 108

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

3.7- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO COMO ME ou EPP, conforme modelo sugerido abaixo:
3.7.1- As EMPRESAS participantes que se enquadrem como ME (microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte),
interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, devem apresentar a Declaração de
Enquadramento, conforme Modelo descrito no Anexo XII deste edital.
3.7.2- Aqueles que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), interessadas no tratamento
diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar juntamente com a declaração do item 3.6.1 a
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, expedida pela Junta Comercial neste ano, em conformidade com a
legislação vigente;
3.7.3 - O licitante que NÃO declarar sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, bem como não cumprir
a exigência constante do item 3.6.2, NÃO poderá usufruir da prerrogativa e do direito de preferência, de que tratam os artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/06.
3.8- Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser apresentados em original e/ou cópia autenticada.
04. DOCUMENTAÇÃO

4.1documentos e asE ESCLARECIMENTOS
propostas deverão ser apresentados em envelopes distintos, opacos, fechados e indevassáveis,
04. Os
INTERPRETAÇÕES
contendo, na parte externa, a titulação do seu conteúdo e referências a esta licitação, como segue:
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º_______/2022
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ________________
CNPJ N.º________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º _______/2022
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: _______________
CNPJ N.º_____________

4.2- A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou a desclassificação da licitante.
4.3 - Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados em uma via, impressos em papel timbrado da licitante através
de editoração eletrônica de texto em língua portuguesa, perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
devidamente datados, carimbados e assinados.
4.4- Após a habilitação não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo ou fato superveniente e aceito pela
Comissão Permanente de Licitação.

]
5.0 – ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza
não contenham validade, e quando não declarado sua validade pelo emitente, deverão ser expedidos a trinta dias, no máximo,
da data designada para apresentação das propostas. Este dispositivo não se aplica à letra “a” do item 7. Os documentos
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em
órgão de imprensa oficial.
OBS: É recomendado, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos abaixo indicados sejam
numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue.
6.0 – HABILITAÇÃO JURÍDICA exigir – se – à dos interessados:
a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios inclusive em caso de firma individual;
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b) Registro Comercial no caso de empresa individual;
c)

Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social primitivo e alterações ou última alteração contratual consolidada
em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado,
no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores devidamente publicadas
em órgão da imprensa;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
f)

Declaração em papel timbrado do próprio proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por órgão da
Administração Pública de qualquer esfera de Governo;

7.0 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de
maio de 2016).
b) A Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional é efetuada mediante apresentação da certidão conjunta
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
tributos federais (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014), dentro do prazo de validade.
c)

Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa, através de
certidões, dentro do prazo de validade.

d) Prova de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de
Regularidade de Situação – CRS, dentro do prazo de validade.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1º de maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011), dentro do prazo de validade.
7.1 - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicílio ou sede do licitante.
7.2 - O S.I.C.A.F. substitui a inscrição do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), na forma da Lei nº 8.666/93.
7.0 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante na entidade profissional competente em qualquer das regiões do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Se a licitante for de outra praça e não apresentar
certidão do CREA da Bahia, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA/BA, de acordo com o Art.
69, da Lei 5.194 de 24/12/66 e resolução no 265 de 15/12/79 do CONFEA.
b) Certidão de Registro e Quitação do(s) responsável(is) técnico(s) que deverá assinar a ART referente ao evento,
fornecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
c) Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, acompanhada dos respectivos currículos dos
profissionais de nível superior e declaração de cada profissional autorizando a inclusão do seu nome na equipe técnica,
devidamente assinada. A Equipe Técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil.
d) A Licitante deverá comprovar que o(s) Profissional (is) que participará da Equipe Técnica, integra o quadro da empresa
através dos seguintes documentos:
I - Cópia autenticada da CTPS e cópia do CAGED, ou;
II - Contrato de Trabalho de Prestação de serviços, ou;
III - Cópia do Ato Constitutivo em vigor autenticado, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do
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Atestado de Capacidade Técnica.
8.2.2. - A relação completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Mínima deverá ser acompanhada da declaração de cada
componente autorizando a indicação, firmada com data posterior a publicação do Edital, e da prova de regularidade, com quitação
de cada um perante o CREA/CAU onde couber, na forma prevista no Edital.
8.2.3. - Deverá apresentar Equipe Técnica Mínima, sendo que o Responsável Técnico e demais membros da equipe não poderão
configurar em mais de uma função, na forma prevista do Edital, conforme quadro abaixo:
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

QUANTIDADE MÍNIMA

Responsável Técnico: Engenheiro Civil / Arquiteto

01

Engenheiro Eletricista

01

Técnico de Segurança do Trabalho

01

8.2.4 - A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será feita mediante a exibição da Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pelo Conselho da região onde a obra ou serviço tenha sido executado.
8.2.5 - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administração.
8.3 - Declaração de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da
licitação, através da indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a
realização do objeto desta Licitação;
8.4 – Parcela de maior relevância
8.4.1 - Comprovação de capacitação técnico-operacional, que demonstre a aptidão para o desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com referência às parcelas de maior relevância e valor
significativo, sendo exigida a execução mínima dos seguintes quantitativos:
ITEM

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01

Execução de Telhamento
com telha metálica

02

Concreto armado

Obras que contenha execução de
telhamento com telha metálica em chapa
de aço/aluminínio galvanizado natural
ondulada, especificação constante do
projeto, ou de qualidade/complexidade
superior;
Obras que contenha execução concreto
armado, compatível na especificação,
constante
do
projeto,
ou
de
qualidade/complexidade superior;

QUANTIDADE A SER
APRESENTADA
657 M2

60 M3

8.4.2 - Para efeito de comprovação de capacitação técnica da empresa e do(s) profissional(ais), os quantitativos mínimos
exigidos em cada item relevante acima especificado deverão constar em 01 (um) único atestado com todos os itens (em
conjunto) ou 01 (um) atestado para cada item requerido(isolado), conforme Edital, não sendo admitidos somatórios das
quantidades de vários atestados. É possível, porém, apresentar atestados diferentes para itens distintos.
8.4.3- Os atestados que demonstrem a execução dos serviços considerados parcelas relevantes deverão ser grafados ou
destacados, pela licitante, para melhor visualização da Comissão de Licitação.
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8.4.4 - Comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu quadro permanente, na
data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado(s)/registro(s) técnico(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico expedida(s) pelo(s) CREA(s) ou CAU s) da(s)
região(ões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido executada(s), onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução
de obra, com as seguintes características, correspondentes às parcelas de maior relevância e valor significativo as quais não
precisam constar simultaneamente do(s) mesmo(s) atestado(s):
ITEM

PROFISSIONAL (QUADRO
PERMANENTE)

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

1

Engenheiro Civil / Arquiteto

Comprovação de experiência em obras que contenha execução de
telhamentocom telha metálica em chapa de aço/aluminío galvanizada
compatível na especificação constante do projeto, ou de
qualidade/complexidade superior;

2

Engenheiro Civil / Arquiteto

Comprovação de experiência em obras que contenha execução
concreto armado, compatível na especificação constante do projeto, ou
dequalidade/complexidade superior;

8.4.5 - Para efeito de comprovação de capacitação técnico-profissional deverá ser observado o quantitativo mínimo exigido
para o Responsável Técnico, conforme item 8.4.1.
8.4.6 - Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta
apresentada por licitantes diversos.
8.4.7 - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do licitante ou de empresas
decorrente de cisão empresarial ou pelo próprio concorrente ou ainda, por empresas das quais participem sócios ou diretores
do concorrente ou das quais o concorrente integre o seu quadro social.
8.4.8 - É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que desclassificará todas as envolvidas.
i) – Visita técnica
i.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os documentos do Edital, sendo
facultado a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos,
de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de
preços.
i.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma
obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes
do certame. [Acórdão TCU AC-0234-05/15-Plenário]
i.3. A vistoria poderá ser realizada até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento
dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou
Secretaria de Administração;
i.4. A Visita Técnica deverá ser agendada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, diretamente junto à Secretaria de
Infraestrutura ou Administração deste Município, pessoalmente, ou através do e-mail morparalicita@hotmail.com, ou do
telefone (61) 9.9672-4039, e deverão ser realizadas até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para abertura dos
envelopes de habilitação e propostas do presente certame.
i.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Infraestrutura munido de documento que o credencie para execução do ato.
i.6. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no CREA
ou CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe
da vistoria.
i.7. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com o modelo do Anexo XIII,
devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria Municipal Infraestrutura, responsável pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida.

Página 8 de 108

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

i.8. Todo o custo com a visita técnica ocorrerá às expensas do licitante, ratificando que o local da obra será na Zona Rural do
Município, a aproximadamente 60 km da sede de Morpará-Bahia;
i.9. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá obrigatóriamente apresentar declaração de que
conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros
em mesmo sentido.
9.0 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA:
9.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do proponente, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, (registrado na Junta Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser utilizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por profissional em situação
regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
9.2 - A análise da qualificação econômico-financeira será feita, utilizando o seguinte índice, que deverá vir calculado em
documento anexo ao Balanço Patrimonial, aplicando-se a fórmula abaixo:
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = AC ≥ 1,0
PC
Sendo:
AC - ATIVO CIRCULANTE
PC - PASSIVO CIRCULANTE
IDG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = PC + ELP ≤ 0,5
AT
Sendo:
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT – ATIVO TOTAL
Estarão habilitadas neste item, somente as empresas que apresentarem resultado igual ou maior a 1,0 (um) no índice
ILC, e menor igual a 0,5 no índice IDG.
10 - Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
10.1- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
10.2- Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
b) fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante;
10.3 - No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
10.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
10.5 - Prova de que possui Patrimônio Líquido no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor estimado da obra.
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10.6 - Certidão emitida pelo CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL, da sede da empresa, que comprove inexistir distribuição de
ações de falência e concordata, em quaisquer dos cartórios dos feitos de falência ou concordatas da Comarca de sua sede,
caso não haja especificamente Distribuidor Cível na comarca da pessoa jurídica, deverá ser juntado à certidão de falência ou
concordata, declaração do cartório expedidor, declarando exercer tal função, expedida há menos de 30 (trinta) dias.
11 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções
de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo – ANEXO VIII);
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93 (conforme modelo – ANEXO VIII);
c) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a Administração Pública (conforme modelo –
ANEXO VI);
d) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (conforme modelo – ANEXO VII);
e) Declaração de Idoneidade (conforme modelo – ANEXO XI);
f) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP (conforme modelo – ANEXO XII).
11.1- Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope n.º 01, os documentos especificados para a participação
neste certame, deverão ser entregues encadernados, numerados e de preferência sequencialmente, a fim de permitir
celeridade na conferência e exame correspondentes. A finalidade é de tornar a análise mais ágil e permitir que todos possam
avaliá-los sem riscos. Evidentemente trata-se apenas de uma recomendação, sem qualquer consequência para efeito de
habilitação.
11.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
11.3 - Em nome da licitante e/ou do responsável técnico da mesma, preferencialmente, com número do CNPJ e com endereço
respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se a licitante for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
11.4 - Datados dos últimos 30 (trinta) dias até a data de abertura da sessão pública, quando não tiver prazo de validade
estabelecido pelo órgão competente expedidor. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação
do proponente.
a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos
atestados de capacidade / responsabilidade técnica.
11.5 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Morpará - BA não efetuará a autenticação de nenhum
documento na sessão de Tomada de Preços;
11.6 - Serão aceitas somente cópias legíveis;
11.7- Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
11.8 - A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;
11.9 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório
competente ou em publicação da imprensa oficial.
11.10 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus anexos.
11.11- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
Anexos, a CPL considerará o proponente inabilitado.
11.12- Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a CPL considerará o proponente inabilitado e
prosseguirá a sessão.
11.13 - Todas as empresas, que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do
Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no Artigo 87 da Lei 8.666/93.
11.14 - As declarações exigidas neste edital deverão fazer referência expressa ao número da presente licitação, sob pena de
inabilitação.
11.15 – Será aceito certidão positiva com efeito de negativa.
11.16 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação para efeito de
comprovação de regularidade fiscal exigida neste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme disposto no
artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
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11.16.1 - À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a requerimento da interessada e a critério
da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme disposto no parágrafo 1.º do artigo 43 da
Lei Complementar n.º 147/2014.
11.16.2 - A não-regularização da documentação pela microempresa ou empresa de pequeno porte, no prazo concedido,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e neste Edital,
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a execução do objeto
e assunção do contrato, repetir ou revogar a licitação.
11.17- Os documentos emitidos através da Internet, somente terão validade quando apresentado em original e não cópia,
cujas autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, ou por publicação em
órgão de imprensa oficial.
11.18 - Toda documentação preparada e apresentada para esta Tomada de Preços deverá ser assinada por diretor ou
sócio da empresa licitante com poderes para tal investidura.
12.0 – ABERTURA DOS ENVELOPES
12.1- A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e local designados no
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
Preâmbulo
do presente EEdital,
podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao completo exame dos
documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando ciência a todos os licitantes das sessões que designar.
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
Iniciados
os trabalhos, a Comissão
não receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação.
12.2- O Presidente da Comissão fará, primeiramente, o credenciamento dos licitantes presentes em seguida a abertura do
Envelope "1", conferirá e examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
12.3 - A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação, restituindo fechados aos respectivos
prepostos, os envelopes "2" das empresas inabilitadas.
12.4 - Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
12.5 - O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que registrem em ata os protestos
ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem
aspectos que exijam análise mais apurada.
12.6 - Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos de imediato, a Comissão prosseguirá
no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "2" (Proposta de Preços) das firmas habilitadas, desde que haja
declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os
participantes.
12.7- Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de Preços fechados em
poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem posteriormente, recolhidos e
guardados em poder da Comissão até a designação de nova data para a abertura das propostas.
12.8 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos prazos para a apresentação
de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições ofertadas.
12.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou consignarem
preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo
mercado, para a execução do objeto do contrato.
13. – ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
13.1- A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via, impressa em papel timbrado da licitante através de
editoração
eletrônica deEtexto,
redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas,
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
devidamente carimbada, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo diretor ou sócio da empresa licitante,
na04.forma
do Modelo ANEXO
X acompanhada da Planilha Orçamentaria, além da carta proposta com todas as páginas
INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
rubricadas e numeradas, devidamente carimbada, datada e assinada na última folha pelo diretor ou sócio da empresa licitante,
conforme ANEXO IX.
13.2 - Na Proposta de Preços deverão constar:
13.3 - Razão social da licitante, N° do CNPJ/MF;
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13.4 - Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, e prazo de execução dos serviços até abril de 2019 contados a partir da emissão da ordem de serviço;
13.5 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
13.6 - Composição de preços unitários de todos os itens que compõem a Planilha Orçamentária, que será submetida ao
setor competente para análise quando necessário, sendo desclassificadas as empresas: que não a apresentarem; que
utilizarem percentuais de BDI e Encargos Sociais divergentes do informado na planilha de quantitativos; e aquelas que não
demonstrem que os preços são coerentes com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis
com a execução do contrato;
13.6.1- Ao elaborar a sua composição, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade conforme
adotado por órgão competente.
13.7- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
13.8 - A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia que se fizer
necessária; a designação da nova data deverá figurar na Ata que será, obrigatoriamente, assinada por todos os presentes;
13.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento,
prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.
13.10 - Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado
após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
13.11- Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a empresa examinar todos os documentos exigidos no Edital
e seus anexos e atender a todas as exigências neles contidos.
13.12- Para definição da carga tributária deverá ser considerado o percentual do ISS do local da prestação do serviço e, para
os demais tributos a legislação em vigor.
13.13 - Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou
indireta do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
13.14 - A licitante deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos, inclusive
sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra de materiais, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
13.15 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam
omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
13.16 - Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas
das demais licitantes.
13.17- A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento técnico, considerados
essenciais para o cumprimento do contrato.
13.18 - A proposta será acompanhada de Cronograma Físico Financeiro, devidamente assinado por profissional técnico
competente, conforme disposto na Lei Nº 5.195/66, contendo os itens das parcelas que compõem o preço global.
13.19 - O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração do mesmo.
13.20 - Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária da Prefeitura
Municipal de Morpará - BA.
13.20 - As especificações e observações constantes do(s) anexo(s) integram este Edital.
14. – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1- A Comissão Permanente de Licitação, após concluída a fase de Habilitação, procederá a abertura dos envelopes com o
sobrescrito
“PROPOSTAEDE
PREÇOS” das empresas habilitadas. O julgamento das propostas será objetivo, realizado em
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
conformidade com o tipo de licitação, com os critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente
nele referidos.
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
14.2- Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela CPL e pelos participantes;
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14.3 - No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, levar-se-á em conta o MENOR PREÇO
GLOBAL de acordo com o Artigo 45, parágrafo 1º, Inciso I, da Lei N.º 8.666/93, e suas alterações, sendo julgada a vencedora
a firma que apresentar o menor preço global para a execução dos serviços.
14.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela CPL;
14.5- Havendo empate entre duas ou mais propostas após observado o dispostos no § 2.º do art. 3º da Lei 8.666/93 a
classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados;
14.6- Será desclassificada a proposta que:
a) omitir ou descumprir qualquer das exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, ou
apresentarem preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes;
b) apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato, das formas a saber:
b.1) consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
b.1.a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela administração, ou
b.1.b) valor orçado pela administração.
b.2) dos licitantes classificados na forma do item “b.1” cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens “b.1.a” e “b.1.b” do item “b.1”,
será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item
“b.1” e o valor da correspondente proposta.
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
d) consignar descontos unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que não se tenha
estabelecido limite mínimo.
14.7- Considera-se o VALOR GLOBAL MÁXIMO admitido pela Administração o valor de R$ 2.092.293,48 (Dois milhões,

noventa e dois mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).
COMUNIDA
DES DA
ZONA
RURAL

ITEM
01

MOCAMBO
DO BRANCO
E
QUIXABA

02

MOCAMBO
DO BRANCO
E
QUIXABA

COBERTURA DE QUADRAS E
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS

QTD

Cobertura de 02 quadras poliesportivas, uma
em cada comunidade anexas às Escolas
Francisco de Novais e Aprigío de Queiroz

02

Construção de 02 vestiários, um em cada
comunidade nas quadras poliesportiva,
anexas às Escolas Francisco de Novais e
Aprigío de Queiroz

02

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO

VALOR ESTIMADO
TOTAL

R$ 829.898,43

R$ 1.659.796,86

R$ 216.248,31

R$ 432.496,62

Valor Global Estimado: (Dois milhões, noventa e dois mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito
centavos).

R$ 2.092.293,48

14.8 - O(s) licitante(s) que apresentar(em) proposta(s) aparentemente inexequíveis deverão comprovar a viabilidade de sua
oferta, como definido no Acórdão n.º 566/2007 – TCU – 2ª Câmara. A não comprovação da exequibilidade de sua(s)
proposta(s) culminará na desclassificação da mesma.
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14.9 - Entende-se como comprovação de exequibilidade de proposta a apresentação de:
14.9.1- Declaração informando ciência do valor aparentemente inexequível e termo de responsabilidade na manutenção dos
valores apresentados, assinados pelo responsável pela formação de preços apresentados em conjunto com a proposta; ou
14.9.2 - Declaração de ciência do valor apresentado e compromisso de manutenção de preços feita pelo representante legal
da licitante, no momento da sessão pública, que constará em ata.
14.10- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar às
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das
causas que motivaram a desclassificação, na forma do § 3°, art. 48 da Lei Nº 8.666/93.
14.11- Conforme dispões o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44 § 2° da Lei n° 8.666/93, não se considerará qualquer oferta de
vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada
nas ofertas dos demais licitantes.
14.12 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao
final, ser assinada pela CPL e os licitantes presentes.
14.13 - Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes, será observado o disposto no § 2º, do artigo 3º, da Lei
8.666/93 procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, através de
aviso publicado na imprensa oficial, vedado qualquer outro critério de desempate.
14.14- O Resultado do julgamento será divulgado por meio da Imprensa Oficial.
14.15- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais caberá desclassificá-las por motivo relacionado a
esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento
14.16 - A deliberação da Comissão ficará sujeita à homologação do Senhor Prefeito do Município de Morpará - Estado da
Bahia.
14.17- Para efeitos da Lei Complementar n.º 123/06, será observado o disposto no subitem 2.10.
15. - DA GARANTIA DO CONTRATO
15.1- Será exigido no ato da assinatura do contrato a apresentação de garantia conforme dispõe o art.56 da Lei 8.666/93,
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.
A garantia será
liberada após a execução do contato, desde que cumprida todas as etapas das obras.
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
04.
ESCLARECIMENTOS
16. INTERPRETAÇÕES
- IMPUGNAÇÃO E ERECURSO
ADMINISTRATIVO

16.1– O recurso e a impugnação deste edital serão dirigidos a Prefeitura Municipal de Morpará/ BA, por intermédio da
Comissão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na Avenida Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza, n.º
420
Centro, Morpará, Bahia.
04.–INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação desta Lei. Qualquer pedido de
impugnação
deverá ser Eprotocolizado
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
Habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade
prevista no § 1° do Artigo N.º 113 da Lei N° 8.666/93.
16.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis conforme
previsto no § 2° do art. 41 da Lei N.° 8.666/93, antes da data da abertura do envelope com os Documentos de Habilitação,
mediante solicitação por escrito e protocolizada no endereço mencionado no item anterior, e no setor responsável.
16.3 - O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei 8.666/93.
16.4 - Considera-se licitante para efeito do item anterior a empresa que tenha retirado o presente edital junto a este Município.
16.5 - Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugna-lo no prazo máximo de cinco
dias úteis (art. 109 §3° da Lei 8.666/93).
16.6 - Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsideração e impugnações interpostos através de “fac-símile” ou e-mail.
16.7- Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão permanente de Licitação poderá
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído,
e respectiva(s) impugnação(ões) à autoridade competente, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento.
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16.8 - Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo como representante da licitante.
16.9 - Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de recursos ou impugnações até o
seu término, vista ao processo desta tomada de preços, em local e horário a ser indicado pela Comissão Permanente de
Licitação.
16.10 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em
julgado da decisão a ela pertinente.
16.11- Recursos interpostos desfundamentados e com fins de tumultuar, frustrar ou retardar o procedimento licitatório, serão
encaminhados ao Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia contra o licitante, conforme o disposto nos artigos
100 e 101 da Lei n° 8.666/93 com as alterações da Lei n° 9.648/98.
17.0 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
17.1- Após concluída a fase de habilitação e propostas, a autoridade superior competente examinara as vantagens da
proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse público colimados pela licitação, homologará o procedimento
licitatório
e adjudicará o objeto
contratual ao licitante vencedor em despacho circunstanciado.
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
17.2 - Quando a licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o contrato,
desde
que esteja comprovado
nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam satisfeitas todas as
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório.
17.3 - Após a homologação a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar o Termo do Contrato ou
instrumento equivalente.
17.4 - A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
18.0 – DO CONTRATO
18.1- O contrato deverá ser assinado pela empresa vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo Nº 81 da Lei Nº 8.666/93.
18.2O contrato a ser assinado
subordina-se ao Modelo ANEXO XIII com vigência até abril de 2019 contado a partir de sua
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
assinatura.
18.3
Será designado executor
para o contrato na forma do Art. 67 e seguintes da Lei 8.666/93.
04. -INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
18.4- É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Artigo 81 da Lei N°
8.666/93.
18.5 - O licitante vencedor se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, apresentadas as devidas justificativas, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme art.
65, caput, § 1° da Lei N° 8.666/93.
18.6 - Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre trânsito de veículos e/ou pedestres ou que possam oferecer
perigo a segurança pública, deverão ser iniciadas com autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a
via.
18.7- A subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços Licitados, salvo motivos comprovadamente
relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar quaisquer das situações acima,
se formalizará por escrito.
19.0 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
19.1 - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
19.2
A CONTRATANTEEpoderá
rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
04. -INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
19.3
- Nas hipóteses deE rescisão
com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe direito à
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
CONTRATADA qualquer indenização.
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20.0 – DO PAGAMENTO
20.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
1. Prova de regularidade

com a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais (INSS) previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas em DAU (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União CND ou CPEND);
2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Nº
8.036/90);
3. Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
20.2 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total estimado de R$ 3.009.602,23 (Três
milhões, nove mil, seiscentos e dois reais e vinte e três centavos) para prestação dos serviços ora contratados considerando o
preço vencedor ofertado e que representou o menor desembolso para o Município, na forma da proposta vencedora que é
parte integrante do contrato.
20.3 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a execução do serviço.
20.4 - O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da ART acompanhada
do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e
serviços Públicos atestadas pelo executor do contrato.
20.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).
20.6 – O Município de Morpará - BA não autorizará nenhum pagamento à Contratada antes de paga ou relevada a multa que
porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas
faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.
20.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
20.8 - Os pagamentos referente a execução das obras será realizado por pela Prefeitura Municipal de Morpará - BA, por
transferência bancaria ou depósito em conta corrente da empresa.
20.9 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
21.0 – DA FISCALIZAÇÃO
]
21.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ - BAHIA através
de executor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a execução dos
trabalhos,
observando o contrato
e os documentos que o integram.
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
21.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em
desacordo
com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem
necessários ao desempenho de sua missão.
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21.3 - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do
Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
21.4 - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em
caso de multa, a indicação do seu valor.
21.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na
respectiva cláusula.
21.6 - A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela
execução do objeto deste Edital.
21.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pela CONTRATANTE.
21.8 - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no
cumprimento dos seus encargos.
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade
- 02.07.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
22.0 – DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Projeto / Atividade: 12.361.003.1018 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Educação Básica – FUNDEB.
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações / 4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material
Permanente.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Fonte: 0119
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

23.0 – OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1de serviço
será feita pelo Contratante à Contratada, após assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.
22.0A– ordem
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
23.2- Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinentes ao objeto desta
licitação;
23.3- Será da Licitante vencedora a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de acidentes causados por motivos
de04.
ordem
técnica e operacional,
bem como pelo descumprimento de compromissos assumidos com terceiros;
INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
23.4- Deverão ser obedecidas as normas da ABNT aplicáveis à execução do objeto;
23.5Efetuar os ensaios,E testes
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
contrato por sua conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
23.6- Como condição para emissão da “Nota de Empenho”, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória
válida perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
23.7- Se as certidões referidas na fase de habilitação não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada
e os demais licitantes chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas,
observado que a Comissão de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis;
23.8 - Apresentar ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA - Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, até 30 (trinta) dias após a ordem de serviço;
23.9- Prestar os serviços nos prazos que serão estabelecidos pela contratante, solicitados através da ordem de serviço,
acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado neste edital;
23.10 - O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços prestados, deverá ser retido na fonte
pagadora (Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças), por se tratar de responsabilidade tributária na forma da Lei
394/97 e suas alterações posteriores, na ocasião do pagamento da fatura;
23.11- Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;
23.12- Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da obra e/ou
serviço contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
23.13- Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que a prestação dos serviços foi em desacordo com as especificações e,
em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao Município de Morpará - BA, o reparo dos equipamentos e
estruturas ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade do fornecedor, nos termos da Lei pertinente.
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24.0 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93)
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24.1O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas,
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n° 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
24.2- Quanto ao Prazo de Execução da Obra:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
b)04.
a partir
do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total
da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
24.3
- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
adjudicado, a Prefeitura Municipal de Morpará - BA poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
24.4 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no
ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:
24.4.1 - multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
24.4.2 - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE MORPARÁ, por
prazo de até 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
24.5 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de até dois anos e, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
24.6 - A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lheá concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua última intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse
prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na
Dívida Ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa;
24.7 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos
que seu ato punível venha causar ao órgão;
24.8 - Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em parte, caso a empresa
efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato superveniente imprevisível ou de difícil previsão,
impeditivo da execução no prazo estipulado na proposta.
25.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Art. 43, § 3º e Artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93)
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

25.1- É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no
ato da sessão pública.
25.04.2-INTERPRETAÇÕES
A autoridade competente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente
E ESCLARECIMENTOS
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação
de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
25.3 - A anulação do procedimento induz à do contrato e nota de empenho;
25.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
25.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e o Município de Morpará,
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
25.6 - Será obrigatória a presença do licitante ou de seu representante legal, por si ou procurador legalmente constituído para
este fim específico, em todas as sessões desta licitação, mesmo que este venha a ser descredenciado.
25.7- Após a homologação do procedimento do Certame e de seu resultado, o licitante vencedor, será convocado, por escrito,
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual na forma da minuta apresentada no Anexo XIII,
adaptado à proposta vencedora.
25.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será designada para o dia, hora e local definido e novamente publicada na Imprensa Oficial.
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25.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Morpará - BA.
25.10 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissão.
25.11- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam
possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão
pública.
25.12- As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.13- Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços dentro do prazo estabelecido e sem justificativa por escrito
aceita pela Contratante sujeitar-se-á às penalidades deste Edital, observado o direito à ampla defesa.
25.14- A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a licitante que for declarada
inidônea na área da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal.
25.15- A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
25.16- A licitante contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que
haja a fiscalização ou o acompanhamento pelas contratantes.
25.17 - A Comissão Permanente de Licitações poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito à
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato superveniente só
conhecido após julgamento, que desabone a idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa desse proponente.
25.18 - A Comissão Permanente de Licitações poderá recorrer a setores técnicos internos e externos, a fim de obter parecer
que possibilite melhor julgamento das propostas.
25.19 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativa a esta
licitação.
25.20- A participação nesta licitação implica na aceitação, plena e irrevogável, deste edital e seus anexos, além das normas
referentes ao Código de Defesa do Consumidor.
25.21- São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a
execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o licitante visite e examine o local das obras e cercanias obtendo
para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para a elaboração de sua
proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os custos associados à visita ao local das obras serão arcados
integralmente pelos próprios licitantes.
25.22- A Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais,
observadas na documentação e propostas apresentadas pelas licitantes, passíveis de serem sanadas, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
25.23- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos,
deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Morpará, situada na
Avenida Rui Barbosa, 420, Centro – Morpará - Bahia, das 08:00 às 12:00h, e demais dúvidas pelo telefone: (77) 3663 – 2168 /
2183, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da Sessão.
25.23.1- Não sendo feito nesse prazo, fica estabelecido que a licitante está de pleno acordo com os itens contidos neste Edital
e que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas, não cabendo
ao licitante o direito de qualquer reclamação posterior.
25.24 - De conformidade com o expresso no Parágrafo Único do Artigo 38, Lei Nº 8.666/93, o modelo deste edital foi
submetido e aprovado pela Procuradoria Geral de Morpará, através de Parecer Prévio juntado ao Processo.
25.25- As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme art. 73, I,
“a” da Lei N° 8.666/93.
25.26- As obras/serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 50 (cinqüenta) dias, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme art. 73, I, “b” da Lei N° 8.666/93, observado o disposto no
art. 69 desta Lei.
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25.27 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
25.28 - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em
dinheiro, nos termos da Lei.
25.29 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Recebimento Definitivo da obra.
25.30 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja,
60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Morpará - BA, poderá ser solicitada
prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes habilitadas, por igual prazo, no mínimo.
25.31 - Decorridos 60 (sessenta) dias corridos da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem solicitação ou à
convocação para a continuidade do procedimento licitatório, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
25.32 - A licitante deverá empregar residentes do Município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento)
da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.
25.33 - A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor.
25.34 - Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes da Lei nº 8.666/93;
25.35 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela
COMISSÃO, sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.36 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial.
25.37 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda que
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.
25.38 - São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV – BDI
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VII – MODELO DE DECALRAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, NEM SERVIDOR PÚBLICO
ANEXO IX – MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO XIII MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIV – RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL
Morpará-BA, 20 de setembro de 2022

Giovani Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Decreto Nº 009, de 01 de fevereiro de 2022.
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
LICITAÇÃO / MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
EXECUÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER –
SECULT.
1. OBJETO:
Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução de 02
(duas) coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva, anexa às
Escolas das Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de Morpará-Bahia.
Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela CONTRATANTE no Edital, ou durante o
decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços,
os quais deverão ser avaliados na elaboração das composições de preço da PROPONENTE, não cabendo
alegação de insuficiência ou desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas e em seus
anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela CONTRATADA sem
quaisquer ônus para o Município, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra
irregularidade na execução do Contrato.
2. FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Ao caso em comento, aplica-se o quanto preconizado na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.
3. FONTE DE RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade - 02.07.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
Projeto / Atividade: 12.361.003.1018 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Educação Básica – FUNDEB.
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações / 4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material
Permanente.
Fonte: 0119

4. DA NECESSIDADE E DA ESSENCIALIDADE DA CONTRATAÇÃO E OBRA
A execução desta obra visa a cobertura de duas quadras poliesportivas já existentes nas Comunidades de
Mocambo do Branco e Vila de Quixaba, como também da construção de dois vestiários um em cada
Comunidade supracitada. As referidas coberturas e construção dos vestiários nas quadras, serão de enorme
importância para estas comunidades, de forma especial aos Estudantes das Escola Francisco de Novais em
Mocambo e a Escola Aprígio de Queiroz em Quixaba. Estas Escolas recebem alunos todos os dias de vários
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povoados próximos, tais como: Santa Rosa, Cacimba Velha, Tamboril Grande, Canabrava do Gomes, Capão,
Mocambo do Alto, Pé de Serra, Lagoa Clara, dentre outros, com a quadra coberta e vestiários próprios, os
estudantes poderão utilizar o espaço para varias atividades tais como aulas de recreação, palestras,
apresentações culturais, reuniões, debates, formaturas, enfim, são diversas ações que será possível no
período diurno, visto que estamos na região do semiárido baiano onde o sol é frequente em quase todo o ano,
sem falar, é claro, das atividades esportivas que poderão ser praticadas pelos estudantes a qualquer momento
do dia e os vestiários oferecerão muito mais conforto e comodidade aos estudantes que estiverem praticando
esporte ou qualquer outra atividade que necessitem de banho, troca de roupa ou a utilização dos sanitários.
Estas duas Escolas recebem em média, nos três turnos, 350 alunos todos os dias, onde estes, serão os
principais beneficiados com estas obras, podendo usufruir de um espaço escolar mais alternativo, dinâmico e
com maior aprendizado.
Ressalta-se a valorização social e econômica destas Comunidades na Zona Rural do Município de
Morpará, as tornando mais atrativa, povoada e bonita, será um investimento importantíssimo para este povo,
prezando por desenvolvimento social, culminado com investimento na educação do Município, buscando
despertar alternativas para os jovens estudantes, para que os mesmos possam encontrar sucesso de vida
através da educação. Torna-se inquestionável, a necessidade e a importância deste investimento de âmbito
educacional, que objetiva melhorar a estrutura física das Escolas/quadras, oferecendo mais conforto,
comodidade, diversão esportiva e diversidade de espaço no ambiente educacional das Localidades
supracitadas.
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:
(COBERTURAS DAS QUADRAS)
5.1. As especificações técnicas, gerais e especificas referem-se à execução de obra para Cobertura de 02
(duas) quadras poliesportivas nas Escolas das Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste
Município de Morpará-Bahia.
5.2. 2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO
Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros
indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:
• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente
as fundações para garantir segurança e economia na construção da quadra. Para a escolha correta do tipo de
fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de
pesquisas e sondagem de solo;
• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características
procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre aspectos de fundações e de
escoamento das águas superficiais;
• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação aos alimentadores das
redes públicas de energia elétrica.

Página 22 de 108

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

5.3 - PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a
seguir relacionados:
• Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de coberturas adotada, a
volumetria é elemento de identidade visual do projeto;
• Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de arco treliçado metálico. Nos vestiários será
utilizado uma laje impermeabilizada;
• Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do partido arquitetônico, como pilares
inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a identificação da tipologia Cobertura de Quadra
Pequena;
• Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com destaque para a estrutura em
amarelo.
6.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de projeto e
fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. Algumas das premissas
deste projeto padrão têm aplicação direta no sistema construtivo adotado:
• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões
educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as regiões do
país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
• Estrutura de concreto armado;
• Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica.
6.2 - VIDA UTIL DO PROJETO
Sistema
Estrutura
Cobertura

Vida Útil mínima (anos)
≥ 50
≥ 20

7.1 - SISTEMA ESTRUTURAL
Considerações Gerais
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os
materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser consultado o projeto executivo de
estruturas.
Quanto à resistência do concreto adotada:
Estrutura:
FCK (MPa)
Blocos:
25 MPa
Sapatas
25 MPa
7.1.2

Caracterização e Dimensão dos Componentes
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7.1.2.1 Fundações
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação e da
profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da edificação, porém as
resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno. O FNDE fornece dois projetos de
fundações básico, baseado em previsões de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve
utilizando-se ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo confirmará
ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o
projeto executivo de fundações elaborado deverá ser apresentado para validação do FNDE, através de sua
inserção no Sistema Integrado de Monitoramento de execução e controle - SIMEC.
Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de
suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas análises optar-se-á pelo tipo
que tiver o menor custo e o menor prazo de execução.
7.1.2.2 Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata.
O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de blocos sobre estacas. Como alternativa,
apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se julgue ser mais adequada. A taxa de
resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm², considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de
resistência do solo do terreno onde será executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser
recalculadas pelo proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações,
disponibilizamos as cargas das fundações em prancha própria.
A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para estacas.
Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da resistência
do solo e análise do perfil geotécnico.
7.1.3 Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;
7.2
ESTRUTURA DE COBERTURAS
7.2.1- Estrutura Metálica
7.2.1.1 - Características e Dimensões do Material
São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas
metálicas leves.
O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572
gr50.
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Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo;
Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;
Barras redondas para correntes – ASTM A36;
Chumadores para fixação das chapas de base – ASTM A36;
Perfis de chapas dobradas – ASTM A36;
Condições Gerais referência para a execução:
O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos de PROJETO de
fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por
outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.
Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da
FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de chapa
dobrados.
Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças tracionadas ou
fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.
Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos Documentos
de PROJETO.
As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre
FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas.
As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser
dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre
respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível na barra.
Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força cortante indicados
nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% de força cortante admissível na
barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério semelhante.
Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto quando indicado nos
Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.
Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de importância
deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies das peças a serem soldadas
deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem
imediatamente antes da execução das soldas.
As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito.
Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O diâmetro do parafuso
deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínimo Ø1/2”.
Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de
pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.
Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” superior ao diâmetro
nominal dos parafusos.
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Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior,
estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento. As
conexões deverão ser dimensionadas considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento,
com a tensão admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (=
1,05 t / cm²),
Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como tipo atrito, deverão
ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração.
Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão indicados na tabela
seguinte:
Parafusos (Ø)

Força de tração (t)

1/2”

5,40

5/8”

8,60

3/4”

12,70

7/8”

17,60

1”

23,00

1 1/8”

25,40

1 1/4”

32,00

1 3/8”

38,50

1 1/2”

46,40

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem conectadas deverão se apresentar
limpas isenta de graxa, óleo, etc.
Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela anterior, o aperto
dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo aceito o controle de aperto pelo
método de rotação da porca. As chaves calibradas deverão ser reguladas para valores de torque que
correspondem aos valores de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os
parafusos de modo a reproduzir suas condições de uso.
Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das correntes, poderão
ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.
Montagem:
A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano de
montagem (ver documentos de detalhamento para execução e especificações técnicas).
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O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos
nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo
com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos,
prumos e nivelamento.
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que
necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para
resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos
pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.
Garantia:
O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos
de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVIÇOS.
Pintura:
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc...
A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas
Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:
Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40 micras
cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em cada
demão.
Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.
Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.
Inspeção e testes:
Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO.
7.3 COBERTURAS
7.3.1 Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco
7.3.1.1Caracterização e Dimensões do Material
- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas ST 17/980 calandrada e
reta
Sequência de execução
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas
opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As
primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.
7.3.1.2Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos
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Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiários.
- Referências:
QCOB_GD_ARQ_01_R01
QCOB_GD_ARQ_02_R01
QCOB_GD_ARQ_03_R01
7.3.1.3 - Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos.
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
7.4.1 Tinta Betuminosa
7.4.1.1Caracterização e Dimensões do Material:
Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de solvente. Anticorrosiva e
impermeabilizante.
7.4.1.2Sequência de execução:
A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiência do
produto.
A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um
tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão.
A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e interfaces com os demais
elementos construtivos.
7.4.1.3Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:
- Vigas Baldrame
- Referências:
QCOB-GD-SFN-03-R01
7.4.1.4Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear
(PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização
7.5 - ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS
Foram definidos para acabamento materiais, resistentes e de fácil aplicação.
Pintura de Superfícies Metálicas
7.5.1.1Características e Dimensões do Material
As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto e
quadro abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).
Acabamento: acetinado
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Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estrutura de aço.

7.5.1.2Sequência de execução
Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo
duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subseqüentes indicados pelo
fabricante do produto.
Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de referência.
7.5.1.3Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos
- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metálico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrimãos, traves.
8.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força,
comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em
baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores
foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja
maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas
de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e
durabilidade.
A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme especificado no
projeto.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa
de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a
iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária,
racionalizando o uso de energia.
8.1.1 Normas Técnicas Relacionadas
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
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ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;
ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;
ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;
ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
ABNT NBR 5461, Iluminação;
ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;
ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – Parte2-1:
Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos;
ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V –
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60884-1:2006 MOD).
8.2 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas atmosféricas. A localização
do sistema de preteção contra descargas atmosféricas devem obedecer ao projeto de elétrica. A nova
instalação deve ser conectada a rede existente. Os condutores de descida poderão ser embutidos no pilar
externo,
O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no mínimo 0,25 x
0,25m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto magro com espessura mínima de
5cm.
NIVEL DE TROTEÇÃO II
8.2.1 Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
Quadra Coberta

Quantidade

Ambientes

Dimensões Internas
(CxLxH)

Áreas Uteis
(m²)

01

Cobertura de Quadra Poliesportiva Grande

32,05 x 23,23 x variável

743,42

Área Útil Total

Elementos

Ambientes

743,42

Especificações

Cores
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Elementos

Ambientes

Especificações

Cores

Elementos de fechamento,
Paredes e Pilares

Fachadas

Pintura esmalte sintético
(pilares de concreto da
quadra)

Amarelo

Estrutura metálica

Amarelo

Telhas metálicas

Branco e natural

Cobertura

Quadra com vestiários

8.3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:
(CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS)
8.3.1. As especificações técnicas, gerais e especificas referem-se à execução de obra para a construção de 02
vestiários para as quadras poliesportivas nas Escolas das Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba,
neste Município de Morpará-Bahia.
SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As condições de limpeza
deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita sempre que o volume dos
mesmos possa atrapalhar as atividades desenvolvidas em canteiro.
LOCAÇÃO
Consiste na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra. Será
executada inicialmente através de equipe habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos
de referência previamente estabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.
O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da obra, após a
autorização da Fiscalização.
Para fins de pagamento, a unidade de medição é o metro quadrado de área construída, em projeção, da
edificação demarcada pelo gabarito.
MOVIMENTO DE TERRA
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ESCAVAÇÃO
Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a escavação manual, devendo ser
seguido rigorosamente as indicações do projeto e as especificações no que se refere a locação, profundidade
e declividade par escavação. Poderá haver mudanças na profundidade, caso seja necessário, até que se
encontre as condições de suporte para apoio das estruturas.
REATERRO E APILOAMENTO
O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se opróprio
material escavado.
As operações de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando previsto em projeto.
A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da escavação.
Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pela NBR 7182.
Os serviços serão pagos de acordo com os volumes medidos, através da média das áreas das valas, estando
incluídos todos os custos com equipamentos, material, transporte, mão-de-obra e encargos necessários à
execução do serviço.
ESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO
Todo concreto de regularização colocado sobre solo natural, deverá ser despejado sobre superfícieslimpas,
úmidas, sem barro ou poças d’agua, antecipadamente regularizadas e compactadas.
As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto magro.O lastro
de concreto deverá possuir fck 10MPa, com aditivo impermeabilizante.
FORMAS
Serão feitas em chapas de compensado plastificadas, de primeiro uso, na espessura mínima de12mm.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas ate a saturação, a fim de seevitar a
absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as
recomendações da NBR 6118.
ARMADURAS
As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas dosolo,
não sendo permitido o uso de aço oxidado.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a aderência do concreto. Deverão ser
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utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO
O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 30Mpa em todas as peças componentes da infraestrutura e
superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da
totalidade dos materiais da betonada, o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua
vibratória (preferível, em lajes).
A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente
poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais
a empregar.
PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE BLOCO
Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x39)cm com espessura
aproximada de 0,10m com argamassa de assentamento.
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outroscomponentes e
elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser utilizado o escantilhão.
Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que oprumo e
a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletescom
andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha eprumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira facilmente.
A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter umperfeito
engastamento.
Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em metros quadrados.
VERGAS E CONTRAVERGAS
A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas de modo a se distribuir da melhor forma os
esforços concentrados na região dos vãos. As vergas são pequenas vigas de concreto que sustentam as
cargas sobre elas depositadas e redistribuem estas cargas nas regiões laterais aos vãos.
Deverão ser moldadas in loco, com engastamento lateral mínimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a espessura da
parede, prevalecendo a maior.
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre
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todos
ESQUADRIAS E VIDROS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
As esquadrias de alumínio deverão ser de material de 1ª qualidade e poderão ser confeccionadas em escala
industrial ou sob encomenda.
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do
seu recebimento.
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no
meio dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças.
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos, sua função é garantir a vedação e
a regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis.
Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre
o contramarcos, serão assentados os marcos, através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro
periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas
de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir.
Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas características da esquadria.
As portas P1 (0,60m x 1,80m) deverão ser de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento
anodizado natural, com fechadura do tipo livre/ocupado.
Fixação utilizando bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado comrosca
soberba, cabeça chata e fenda Phillips.
Vedação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas.
A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou sinais de
corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de atrito.
VIDROS
Os vidros serão do tipo temperado com espessura de 6mm.
Serão fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa devidraceiro.
Havendo folga entre o vidro e a baguete, esta deverá ser reduzida com a introdução de massa.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
As portas de entrada serão de madeira nas dimensões e com abertura conforme projeto edetalhamento
arquitetônico.
As folhas das portas serão semi-ocas, com revestimento em laminado melamínico em ambos os lados e 04
topos com fita de borda PVC na cor branca. O laminado deverá ser branco texturizado, acabamento
acetinado.
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As folhas das portas deverão ser fixadas com parafusos para dobradiças 4x25 com fenda cruzada. Para
cada folha de porta deverão ser instaladas no mínimo 03 (três) dobradiças.
As dobradiças deverão ser reforçadas, com pino estampado 4x3”, reversível e acabamento cromado.
As fechaduras das portas deverão ser completas, com maçaneta tipo alça, linha externa com acabamento
cromada, marca de referência Standard MZ 270 Papaiz ou equivalente técnico.
Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e completas, incluindo todos os acessórios e ferragens.
PEITORIL
Os peitoris serão em granito ou mármore branco.
Na escolha da pedra a ser utilizada, deverão ser considerados os seguintes aspectos: durabilidade do
material, propriedades mecânicas da pedra (resistência à compressão, resistência à flexão, resistência à
abrasão e resistência ao impacto de corpo duro) e a porosidade e a absorção de água do material.
As placas de pedra deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e apresentar o acabamento especificado em
projeto. Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com veios que comprometam seu aspecto,
durabilidade e resistência.
Deverá ser efetuada seleção das peças a serem utilizadas de modo a evitar variações de textura e coloração,
de forma que resultem superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentrações
desequilibradas e/ou discrepantes.
Para o rejuntamento, deverão ser utilizadas argamassas industrializadas.
No assentamento dos peitoris, deve-se atentar para alguns detalhes executivos, como a previsão de uma
inclinação mínima de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no mínimo,
1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.
Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por percussão ao toque, a
presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, comprometidas.
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
Deverá seguir especificações da NB-279 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos.
CHAPISCO
Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente aditivo,
possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de
revestimento.
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A argamassa será utilizada no traço 1:4, com espessura de 5mm, devendo ser aplicada sobre qualquer base
a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionado à mistura impermeabilizante. Para a aplicação do
chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer
produtos que venham a prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente.
MASSA ÚNICA
A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco e após
embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar.
Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento áspero ou
sulcado para fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, as superfícies serão abundantemente
molhadas a mangueira.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.
Nas paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:3:5. Nas paredes externas, será mantidoo traço,
porém será adicionado a mistura impermeabilizante.
REVESTIMENTO CERÂMICO
Deverão ser de 1ª qualidade, PEI III e com dimensões de 33x45cm. Serão aplicados nas paredes conforme
altura definida em projeto.
As peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não deverão apresentar
deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas.
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade (cimento colante). Deverá
ser adicionada água a esta argamassa conforme instruções do fabricante, até obter-se a consistência
pastosa.
Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço. Depois, deve- se
formar os cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em seguida, demarca-se o gabarito para o
assentamento das peças.
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. Em seguida,
complementa-se a área definida entre estas faixas.
As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores apropriados. As juntas deverão
ser escovadas e umedecidas como preparação para recebimento do rejunte.
Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o rejuntamento com o espalhamento da massa e posterior
retirada do excesso com pano úmido ou esponja.
As paredes externas receberão Revestimento em cerâmica 10X10 cm nas cores a serem definidas pela
fiscalização, e em altura conforme descrita em projeto.
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As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo
rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com
rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.
FORRO
Será assentado forro de PVC em todos os ambientes da construção. Será constituído em painéis lineares de
PVC com dimensões de (0,20x6,00)m, fixados em estrutura de madeira.
O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverão ser grampeados
os painéis de forro.
O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente 0,5cm menor do que o vão a ser
forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico deverá ser utilizado rodaforro
em PVC.
PAVIMENTAÇÃO
Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com primorosa execução
rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a compra, até a aplicação final.
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:4 (cimento e areia)
com espessura de 2 a 3 cm. Na hipótese de ser necessário espessura superior a 2,5cm, a camada deverá ser
executada em duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada somente a cura completa da primeira.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início da pega do cimento venha a
ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação.
PISO CERÂMICO
O piso cerâmico será composto por peças de 1ª qualidade, com dimensões de 45x45cm, PEI III. Serão
aplicados somente nas áreas internas.
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e partículas soltas
removidas.
Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão batidos com o auxilio de
um martelo de borracha.
As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com a espessura especificada pelo fabricante do
revestimento.
Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do completo endurecimento
da pasta, será procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentação com auxilio de um pano úmido ou
esponja.
SOLEIRAS
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As soleiras serão em granito ou mármore branco, com largura de 15 cm, devendo-se apresentar-se sem
rajas, furos ou manchas.
As soleiras constituem elemento da pavimentação utilizado como transição entre pisos de características
diferentes.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT
pertinentes.
As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as
canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão
vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento
por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela
fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao doescoamento.
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores
e ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos
coletores entrarem no ambiente interno do prédio.
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1ª qualidade, sendo instaladas de acordo com
o prescrito pelo fabricante.
Os reservatórios deverão ser em polietileno.
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 1ª qualidade e deverão ser
instalados com o maior esmero e restrita observância às recomendações do fabricante. O encanador deverá
proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade,
deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros
rompimentos e vazamentos.
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Após a locação deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através
de chumbamento com argamassa com traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.
A seguir, deverá ser executado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização
de cimento branco com ou sem a adição de corantes.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil limpeza e/ou substituição.
Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto
e outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações as quais serão
conectados os metais sanitários.
Deverá ser procedida também uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e
remove-las quando for o caso.
Nas conexões de água, deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um
mínimo de duas voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para
acoplamento.
Nas conexões de esgoto, deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando
a estanqueidade da ligação.
Todos os ralos terão fecho hídrico.
Os lavatórios serão de louça, sem coluna, na cor branca.
As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada, na cor branca, dotados de assentos e tampas de
PVC na cor branca, exceto no sanitário para deficientes que deverá ter a caixa de descarga embutida na
parede.
Os metais utilizados nos aparelhos sanitários deverão ser de 1ª qualidade, devendo ser instalados de acordo
com as recomendações dos fabricantes.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores e
equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos
respectivos acessórios, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.
Todo equipamento será afixado firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios defixação
ou suspensão condizentes com a natureza do equipamento considerado. Os condutores deverão ser
instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do
isolamento executado. Nas deflexões, os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que
os mínimos admitidos para o seu tipo.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência
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mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente interligação por meio de conectores
apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. O
isolamento das emendas e derivações deverá ter características, no mínimo, equivalentes às dos condutores
usados. Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos equipamentos por meios
mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e
permanente, não devendo ser usados dispositivos que dependam do uso de solda a estanho.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser ligados ao condutor de proteção geral existente
no prédio com exceção dos condutores que protegerão equipamentos especiais, estes deverão ter uma rede
de aterramento própria.
Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatório o emprego de eletrodutos
em toda a instalação.
Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1ª qualidade.
Os circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes, de acordo com sua
capacidade.
As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos condutores nacanalização, em
todos os pontos de emendas ou derivações de condutores, e em todos os pontos de instalação de aparelhos
e dispositivos.
Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o projeto específico.
PINTURA
EM PAREDES
As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos estranhos e
qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. As superfícies só poderão ser
pintadas quando perfeitamente secas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário, devendo ser dadas tantas
demãos quantas forem necessárias (no mínimo duas), até se obter a coloração uniforme e o cobrimento
desejado.
Os serviços de pintura devem ser suspensos nos dias chuvosos e de muito vento.
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não
destinadas à pintura (vidros, fechaduras, divisórias, pisos). Os salpicos que não puderem ser evitados
deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que
necessário.
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Conforme projeto, algumas superfícies das paredes externas receberão pintura de tinta acrílica, acabamento
acetinado, seguindo rigorosamente as recomendações de preparação de superfície, imprimação, aplicação e
dosagens expressas pelo fabricante.
Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de acordo com o tipo de tinta utilizada e as
recomendações dos fabricantes.
Nenhuma superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a correta proteção com a pintura
adequada.
COBERTURA
ESTRUTURA
A estrutura do telhado será executada com material misto conforme projeto.
As ripas e caibros deverão ser em madeira de lei na espécie Massaranduba ou similar.
As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual a 3” só poderão
ser emendadas sobre apoio.
Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado.
As partes essenciais como treliças, terças, banzos, diagonais e montantes serão em perfil de aço estrutural
conforme projeto.
TELHAMENTO
A telha utilizada será do tipo colonial comum, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar beiral mínimo
de 90cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo ser emboçadas com
argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
O caimento mínimo aceitável do telhado será de 30%.
As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua parte
côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar perfeitamente alinhadas e emboçadas com
argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou arestas
imperfeitas. Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando
umedecidas.
9. VIGENCIA DO CONTRATO:
9.1. O prazo para a conclusão do objeto deste Projeto básico será 4 (Quatro) meses, contados a partir da data
de assinatura do Contrato.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
10.1. Caberá à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULT
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10.2. Permitir o livre acesso dos empregados da LICITANTE vencedora ao local da obra;
10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsável Técnico da LICITANTE vencedora;
10.4. Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua unidade fiscalizadora;
10.5. Autorizar quaisquer serviços pertinentes às obras, decorrentes de imprevistos durante a sua execução,
mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela SEINFRA com apoio do Setor de
Engenharia da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS
PÚBLICOS do Município de Morpará, desde que comprovada à necessidade deles;
10.6. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações
constantes no Edital;
10.7. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no Edital;
10.8. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes por intermédio da SEINFRA com apoio do Setor de
Engenharia da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município de Morpará-Bahia.
10.9. Manter entendimentos com os órgãos públicos pertinentes que se fizerem necessários, para eliminação
das interferências às obras, a título de auxiliar a CONTRATADA.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1. Caberá à CONTRATADA:
11.2. Ser responsável, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da
construção, tais como:
a) Salários;
b) Seguros de acidente;
c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vales-refeições;
f) Vales-transportes;
11.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares emitidas
pela SEINFRA;
11.4. Responder pelos danos causados diretamente à SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, quando da execução das obras, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à FISCALIZAÇÃO;
11.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução das obras;
11.6. Será de responsabilidade a eventual destruição ou danificação da obra em construção, até a aceitação
definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública;
11.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, praticada por seus empregados na
obra.
11.8. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas da construção a executar;
11.9. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços;
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11.10. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA, formular imediata comunicação escrita à SECULT de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras;
11.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados referentes às obras em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido;
12 - FISCALIZAÇÃO.
12.12. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução das obras no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;
12.13. Conservar os locais da construção das obras limpos, durante todo o período de execução,
especialmente ao seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todos os materiais que sobrarem,
depositando-os em locais apropriados de forma que a obra esteja sempre acessível à FISCALIZAÇÃO;
12.14. Permitir, aos técnicos do Setor de Obras Públicas da SEINFRA e àqueles a quem a mesma
formalmente indicar, o acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com as obras;
12.13. Comunicar à SEINFRA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessários.
12.14. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela
SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ e pelos atrasos
acarretados por essa rejeição;
12.15. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por
ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive, os, mal executados;
12.16. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado
de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificações Técnicas, sempre que a FISCALIZAÇÃO da SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ julgarem necessário;
12.17. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado
de procedência da madeira e da licença da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, para o asfalto,
quando do uso destes materiais nas obras;
12.18. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente paga, no CREA/BA, do executor da obra, entregando uma via à SEINFRA.
8.19. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados,
apresentando-a SEINFRA, quando solicitado;
12.20. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento
conveniente dos trabalhos;
12.21. Submeter à aprovação da SEINFRA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsável técnico, conforme exigências constantes no Edital, que, porventura, venha
a substituir o profissional originalmente indicado;
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12.22. Submeter à SECULT com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ,
sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua
execução.
12.22. Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 5 (cinco) anos, a
contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão de obra e substituição
de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;
12.23. Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data
da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Lei nº 5.406/2002;
12.24. Durante o período de garantia de que tratam os itens acima, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser
incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Administração
12.25. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, provenientes da obra;
12.26. Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de água, gás ou energia ou
qualquer interferência, que porventura exista no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo
com as instruções do item específico;
12.27. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;
12.28. Manter, durante toda a execução das obras, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Concorrência;
12.29. A CONTRATADA deverá apresentar declaração que indicará, por ocasião da assinatura do contrato,
um profissional de engenharia, do seu quadro técnico, legalmente habilitado no exercício da profissão, como
Supervisor de Obras, que deverá participar de reuniões semanais ou quinzenais para prestar esclarecimentos
relativos ao acompanhamento dos projetos e execução dos serviços.
12.30. A CONTRATADA, antes do início das obras, deverá solicitar a licença de construção junto a Prefeitura
do Município de Morpará, licença ambiental e aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes,
apresentando os documentos comprobatórios a SEINFRA do Município de Morpará.
12.31. PLANO DE TRABALHO:
a) A CONTRATADA deverá apresentar PLANO DE TRABALHO, que consiste na descrição detalhada do que
se pretende implantar no empreendimento, incluindo a localização da área, descrição da infraestrutura de
acesso e aspectos ambientais. Este deve estar de acordo com o PLANO DE TRABALHO do Projeto da Obra.
12.32. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:
a) Deverá ser descrita a metodologia que será aplicada para a execução dos serviços. Deverão ser
relacionados os recursos materiais que a empresa mobilizará para realizar os serviços, indicando instalações
físicas, equipamentos, recursos humanos e maquinários.
13. DAS SANÇÕES
A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital, bem como no termo de
contrato, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a
prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em), a saber:
13.1. Advertência;
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13.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso não dê início
aos serviços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data de emissão termo de “Autorização de Início dos
Serviços”;
13.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha ocorrer
no prazo previsto para a conclusão do serviço;
13.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de
inexecução parcial do contrato;
13.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de inexecução
total do contrato;
13.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisão contratual, sem prejuízo da
aplicação das demais penalidades estabelecidas nesta cláusula, que terá caráter disciplinador do processo de
licitação, cujo não pagamento poderá ensejar cobrança judicial e impedimento para contratar com a
Administração pelo período 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;
13.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecução parcial ou
total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular
processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em);
13.8. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, no que couber.
14. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA
Para efeito do art. 40, §2º, II, da Lei nº 8.666/93, o orçamento estimado em planilha de quantitativo e preços
unitários, tem o valor global de R$ 2.092.293,48 (Dois milhões, noventa e dois mil, duzentos e noventa e
três reais e quarenta e oito centavos), conforme anexo do edital.
15. OBSERVAÇÕES
11.1. Os arquivos correspondentes à obra ora licitada, tais como MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA
FÍSICO FINACEIRO, PLANILHAS, CURVAS ABC, CÁLCULO DO BDI, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
dentre quaisquer outros documentos de engenharia, estão disponíveis através de gravação em meio
magnético, por conta da extensão dos arquivos e poderá, se necessário, ser solicitado pela proponente.

Morpará-BA, 20 de setembro de 2022.

Giovani Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Decreto Nº 009, de 01 de fevereiro de 2022.
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ANEXO II
ITEM I

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imagem meramente ilustrativa

PROJETO PADRÃO PARA COBERTURA DE
QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE (GD)
32,05 x 23,23 metros
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 INTRODUÇÃO
O presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Coberta de Quadra Grande com as
seguintes dimensões: 32,05 x 23,23 metros e área 745,03 m², a ser implantada nas diversas regiões do Brasil.
O Ministério da Educação, através do FNDE presta assistência financeira aos municípios, com caráter
suplementar, objetivando a construção e o aparelhamento destas escolas.
OBJETIVO DO DOCUMENTO
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática
construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas
respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas,
decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.
2.2 - PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO
Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros
indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:
• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente
as fundações para garantir segurança e economia na construção da quadra. Para a escolha correta do tipo de
fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de
pesquisas e sondagem de solo;
• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características
procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre aspectos de fundações e de
escoamento das águas superficiais;
• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação aos alimentadores das
redes públicas de energia elétrica.
2.3 - PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a
seguir relacionados:
• Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de coberturas adotada, a
volumetria é elemento de identidade visual do projeto;
• Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de arco treliçado metálico. Nos vestiários será
utilizado uma laje impermeabilizada;
• Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do partido arquitetônico, como pilares
inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a identificação da tipologia Cobertura de Quadra
Pequena;
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• Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com destaque para a estrutura em
amarelo.
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de projeto e
fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. Algumas das premissas
deste projeto padrão têm aplicação direta no sistema construtivo adotado:
• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões
educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as regiões do
país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
• Estrutura de concreto armado;
• Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica.
3.2 - VIDA UTIL DO PROJETO
Sistema
Estrutura
Cobertura

Vida Útil mínima (anos)
≥ 50
≥ 20

4.2- SISTEMA ESTRUTURAL
Considerações Gerais
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os
materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser consultado o projeto executivo de
estruturas.
Quanto à resistência do concreto adotada:
Estrutura:
FCK (MPa)
Blocos:
25 Mpa
Sapatas
25 Mpa
5.1.2

Caracterização e Dimensão dos Componentes

5.1.2.1 Fundações
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação e da
profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da edificação, porém as
resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno. O FNDE fornece dois projetos de
fundações básico, baseado em previsões de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve
utilizando-se ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo confirmará
ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o
projeto executivo de fundações elaborado deverá ser apresentado para validação do FNDE, através de sua
inserção no Sistema Integrado de Monitoramento de execução e controle - SIMEC.
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Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de
suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas análises optar-se-á pelo tipo
que tiver o menor custo e o menor prazo de execução.
5.1.2.2 Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata.
O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de blocos sobre estacas. Como alternativa,
apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se julgue ser mais adequada. A taxa de
resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm², considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de
resistência do solo do terreno onde será executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser
recalculadas pelo proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações,
disponibilizamos as cargas das fundações em prancha própria.
A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para estacas.
Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da resistência
do solo e análise do perfil geotécnico.
5.1.3 Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;
5.2
ESTRUTURA DE COBERTURAS
5.2.1- Estrutura Metálica
5.2.1.1 - Características e Dimensões do Material
São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas
metálicas leves.
O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572
gr50.
Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo;
Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;
Barras redondas para correntes – ASTM A36;
Chumadores para fixação das chapas de base – ASTM A36;
Perfis de chapas dobradas – ASTM A36;
Condições Gerais referência para a execução:
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O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos de PROJETO de
fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por
outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.
Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da
FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de chapa
dobrados.
Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças tracionadas ou
fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.
Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos Documentos
de PROJETO.
As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre
FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas.
As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser
dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre
respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível na barra.
Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força cortante indicados
nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% de força cortante admissível na
barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério semelhante.
Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto quando indicado nos
Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.
Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de importância
deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies das peças a serem soldadas
deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem
imediatamente antes da execução das soldas.
As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito.
Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O diâmetro do parafuso
deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínimo Ø1/2”.
Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de
pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.
Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” superior ao diâmetro
nominal dos parafusos.
Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior,
estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento. As
conexões deverão ser dimensionadas considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento,
com a tensão admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (=
1,05 t / cm²),
Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como tipo atrito, deverão
ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração.
Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão indicados na tabela
seguinte:
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Parafusos (Ø)

Força de tração (t)

1/2”

5,40

5/8”

8,60

3/4”

12,70

7/8”

17,60

1”

23,00

1 1/8”

25,40

1 1/4”

32,00

1 3/8”

38,50

1 1/2”

46,40

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem conectadas deverão se apresentar
limpas isenta de graxa, óleo, etc.
Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela anterior, o aperto
dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo aceito o controle de aperto pelo
método de rotação da porca. As chaves calibradas deverão ser reguladas para valores de torque que
correspondem aos valores de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os
parafusos de modo a reproduzir suas condições de uso.
Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das correntes, poderão
ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.
Montagem:
A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano de
montagem (ver documentos de detalhamento para execução e especificações técnicas).
O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos
nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo
com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos,
prumos e nivelamento.
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que
necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para
resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos
pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.
Garantia:
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O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos
de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVIÇOS.
Pintura:
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc...
A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas
Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:
Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40 micras
cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em cada
demão.
Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.
Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.
Inspeção e testes:
Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO.
5.3 COBERTURAS
7.3.1 Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco
7.3.1.1Caracterização e Dimensões do Material
- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas ST 17/980 calandrada e
reta
Sequência de execução
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas
opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As
primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.
7.3.1.2Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos
Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiários.
- Referências:
QCOB_GD_ARQ_01_R01
QCOB_GD_ARQ_02_R01
QCOB_GD_ARQ_03_R01
7.3.1.3 - Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos.
5.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
5.4.1 Tinta Betuminosa
5.4.1.1Caracterização e Dimensões do Material:
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Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de solvente. Anticorrosiva e
impermeabilizante.
5.4.1.2Sequência de execução:
A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiência do
produto.
A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um
tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão.
A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e interfaces com os demais
elementos construtivos.
5.4.1.3Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:
- Vigas Baldrame
- Referências:
QCOB-GD-SFN-03-R01
5.4.1.4Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear
(PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização
5.5 - ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS
Foram definidos para acabamento materiais, resistentes e de fácil aplicação.
Pintura de Superfícies Metálicas
5.5.1.1Características e Dimensões do Material
As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto e
quadro abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).
Acabamento: acetinado
Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estrutura de aço.

5.5.1.2Sequência de execução
Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
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Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo
duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subseqüentes indicados pelo
fabricante do produto.
Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de referência.
7.5.1.3Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos
- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metálico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrimãos, traves.
6.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força,
comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em
baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores
foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja
maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas
de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e
durabilidade.
A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme especificado no
projeto.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa
de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a
iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária,
racionalizando o uso de energia.
6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;
ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;
ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;
ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
ABNT NBR 5461, Iluminação;
ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;
ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – Parte2-1:
Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
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ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos;
ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V –
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60884-1:2006 MOD).
6.2 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas atmosféricas. A localização
do sistema de preteção contra descargas atmosféricas devem obedecer ao projeto de elétrica. A nova
instalação deve ser conectada a rede existente. Os condutores de descida poderão ser embutidos no pilar
externo,
O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no mínimo 0,25 x
0,25m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto magro com espessura mínima de
5cm.
NIVEL DE TROTEÇÃO II
6.2.1 Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
Quadra Coberta

Quantidade

Ambientes

Dimensões Internas
(CxLxH)

Áreas Uteis
(m²)

01

Cobertura de Quadra Poliesportiva Grande

32,05 x 23,23 x variável

743,42

Área Útil Total

743,42

Elementos

Ambientes

Especificações

Cores

Elementos de fechamento,
Paredes e Pilares

Fachadas

Pintura esmalte sintético
(pilares de concreto da
quadra)

Amarelo

Estrutura metálica

Amarelo

Telhas metálicas

Branco e natural

Cobertura

Quadra com vestiários
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ITEM II

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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1.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução das obras relativas
à construção de Vestiário localizado na Escola Municipal Francisco de Novaes, Povoado Mocambo do
Branco - Município de Morpará.
Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não devendo apresentar nenhum defeito
de fabricação.
Em caso de contradição entre este texto e os projetos, prevalecerá o aqui indicado, e quaisquer
modificações nos mesmos somente deverão ser efetivadas com a aprovação do projetista da obra.
A administração da obra deverá ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de comprovada experiência em
obras similares.
LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As condições de limpeza
deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita sempre que o volume dos
mesmos possa atrapalhar as atividades desenvolvidas em canteiro.
LOCAÇÃO
Consiste na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra. Será
executada inicialmente através de equipe habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos
de referência previamente estabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.
O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da obra, após a
autorização da Fiscalização.
Para fins de pagamento, a unidade de medição é o metro quadrado de área construída, em projeção, da
edificação demarcada pelo gabarito.
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO
Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a escavação manual, devendo ser
seguido rigorosamente as indicações do projeto e as especificações no que se refere a locação, profundidade
e declividade par escavação. Poderá haver mudanças na profundidade, caso seja necessário, até que se
encontre as condições de suporte para apoio das estruturas.
REATERRO E APILOAMENTO
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O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se opróprio
material escavado.
As operações de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando previsto em projeto.
A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da escavação.
Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pela NBR 7182.
Os serviços serão pagos de acordo com os volumes medidos, através da média das áreas das valas, estando
incluídos todos os custos com equipamentos, material, transporte, mão-de-obra e encargos necessários à
execução do serviço.
ESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO
Todo concreto de regularização colocado sobre solo natural, deverá ser despejado sobre superfícieslimpas,
úmidas, sem barro ou poças d’agua, antecipadamente regularizadas e compactadas.
As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto magro.O lastro
de concreto deverá possuir fck 10MPa, com aditivo impermeabilizante.
FORMAS
Serão feitas em chapas de compensado plastificadas, de primeiro uso, na espessura mínima de12mm.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas ate a saturação, a fim de seevitar a
absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as
recomendações da NBR 6118.
ARMADURAS
As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas dosolo,
não sendo permitido o uso de aço oxidado.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a aderência do concreto. Deverão ser
utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO
O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 30Mpa em todas as peças componentes da infraestrutura e
superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da
totalidade dos materiais da betonada, o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua
vibratória (preferível, em lajes).
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A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente
poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais
a empregar.
PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE BLOCO
Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x39)cm com espessura
aproximada de 0,10m com argamassa de assentamento.
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outroscomponentes e
elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser utilizado o escantilhão.
Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que oprumo e
a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletescom
andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha eprumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira facilmente.
A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter umperfeito
engastamento.
Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em metros quadrados.
VERGAS E CONTRAVERGAS
A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas de modo a se distribuir da melhor forma os
esforços concentrados na região dos vãos. As vergas são pequenas vigas de concreto que sustentam as
cargas sobre elas depositadas e redistribuem estas cargas nas regiões laterais aos vãos.
Deverão ser moldadas in loco, com engastamento lateral mínimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a espessura da
parede, prevalecendo a maior.
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre
todos
ESQUADRIAS E VIDROS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
As esquadrias de alumínio deverão ser de material de 1ª qualidade e poderão ser confeccionadas em escala
industrial ou sob encomenda.
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do
seu recebimento.
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Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no
meio dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças.
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos, sua função é garantir a vedação e
a regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis.
Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre
o contramarcos, serão assentados os marcos, através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro
periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas
de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea,no caso de peças de abrir.
Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas características da esquadria.
As portas P1 (0,60m x 1,80m) deverão ser de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento
anodizado natural, com fechadura do tipo livre/ocupado.
Fixação utilizando bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado comrosca
soberba, cabeça chata e fenda Phillips.
Vedação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas.
A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou sinais de
corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de atrito.
VIDROS
Os vidros serão do tipo temperado com espessura de 6mm.
Serão fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa devidraceiro.
Havendo folga entre o vidro e a baguete, esta deverá ser reduzida com a introdução de massa.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
As portas de entrada serão de madeira nas dimensões e com abertura conforme projeto edetalhamento
arquitetônico.
As folhas das portas serão semi-ocas, com revestimento em laminado melamínico em ambos os lados e 04
topos com fita de borda PVC na cor branca. O laminado deverá ser branco texturizado, acabamento
acetinado.
As folhas das portas deverão ser fixadas com parafusos para dobradiças 4x25 com fenda cruzada. Para
cada folha de porta deverão ser instaladas no mínimo 03 (três) dobradiças.
As dobradiças deverão ser reforçadas, com pino estampado 4x3”, reversível e acabamento cromado.
As fechaduras das portas deverão ser completas, com maçaneta tipo alça, linha externa com acabamento
cromada, marca de referência Standard MZ 270 Papaiz ou equivalente técnico.
Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e completas, incluindo todos os acessórios e ferragens.
PEITORIL
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Os peitoris serão em granito ou mármore branco.
Na escolha da pedra a ser utilizada, deverão ser considerados os seguintes aspectos: durabilidade do
material, propriedades mecânicas da pedra (resistência à compressão, resistência à flexão, resistência à
abrasão e resistência ao impacto de corpo duro) e a porosidade e a absorção de água do material.
As placas de pedra deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e apresentar o acabamento especificado em
projeto. Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com veios que comprometam seu aspecto,
durabilidade e resistência.
Deverá ser efetuada seleção das peças a serem utilizadas de modo a evitar variações de textura e coloração,
de forma que resultem superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentrações
desequilibradas e/ou discrepantes.
Para o rejuntamento, deverão ser utilizadas argamassas industrializadas.
No assentamento dos peitoris, deve-se atentar para alguns detalhes executivos, como a previsão de uma
inclinação mínima de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no mínimo,
1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.
Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por percussão ao toque, a
presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, comprometidas.
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
Deverá seguir especificações da NB-279 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos.
CHAPISCO
Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente aditivo,
possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de
revestimento.
A argamassa será utilizada no traço 1:4, com espessura de 5mm, devendo ser aplicada sobre qualquer base
a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionado à mistura impermeabilizante. Para a aplicação do
chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer
produtos que venham a prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente.
MASSA ÚNICA
A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco e após
embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar.
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Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento áspero ou
sulcado para fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, as superfícies serão abundantemente
molhadas a mangueira.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.
Nas paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:3:5. Nas paredes externas, será mantidoo traço,
porém será adicionado a mistura impermeabilizante.
REVESTIMENTO CERÂMICO
Deverão ser de 1ª qualidade, PEI III e com dimensões de 33x45cm. Serão aplicados nas paredes conforme
altura definida em projeto.
As peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não deverão apresentar
deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas.
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade (cimento colante). Deverá
ser adicionada água a esta argamassa conforme instruções do fabricante, até obter-se a consistência
pastosa.
Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço. Depois, deve- se
formar os cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em seguida, demarca-se o gabarito para o
assentamento das peças.
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. Em seguida,
complementa-se a área definida entre estas faixas.
As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores apropriados. As juntas deverão
ser escovadas e umedecidas como preparação para recebimento do rejunte.
Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o rejuntamento com o espalhamento da massa e posterior
retirada do excesso com pano úmido ou esponja.
As paredes externas receberão Revestimento em cerâmica 10X10 cm nas cores a serem definidas pela
fiscalização, e em altura conforme descrita em projeto.
As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo
rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com
rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.
FORRO
Será assentado forro de PVC em todos os ambientes da construção. Será constituído em painéis lineares de
PVC com dimensões de (0,20x6,00)m, fixados em estrutura de madeira.
O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverão ser grampeados
os painéis de forro.
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O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente 0,5cm menor do que o vão a ser
forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico deverá ser utilizado rodaforro
em PVC.
PAVIMENTAÇÃO
Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com primorosa execução
rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a compra, até a aplicação final.
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:4 (cimento e areia)
com espessura de 2 a 3 cm. Na hipótese de ser necessário espessura superior a 2,5cm, a camada deverá ser
executada em duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada somente a cura completa da primeira.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início da pega do cimento venha a
ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação.
PISO CERÂMICO
O piso cerâmico será composto por peças de 1ª qualidade, com dimensões de 45x45cm, PEI III. Serão
aplicados somente nas áreas internas.
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e partículas soltas
removidas.
Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão batidos com o auxilio de
um martelo de borracha.
As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com a espessura especificada pelo fabricante do
revestimento.
Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do completo endurecimento
da pasta, será procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentação com auxilio de um pano úmido ou
esponja.
SOLEIRAS
As soleiras serão em granito ou mármore branco, com largura de 15 cm, devendo-se apresentar-se sem
rajas, furos ou manchas.
As soleiras constituem elemento da pavimentação utilizado como transição entre pisos de características
diferentes.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT
pertinentes.
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As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as
canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão
vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento
por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela
fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao doescoamento.
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores
e ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos
coletores entrarem no ambiente interno do prédio.
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1ª qualidade, sendo instaladas de acordo com
o prescrito pelo fabricante.
Os reservatórios deverão ser em polietileno.
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 1ª qualidade e deverão ser
instalados com o maior esmero e restrita observância às recomendações do fabricante. O encanador deverá
proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade,
deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros
rompimentos e vazamentos.
Após a locação deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através
de chumbamento com argamassa com traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.
A seguir, deverá ser executado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização
de cimento branco com ou sem a adição de corantes.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil limpeza e/ou substituição.
Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto
e outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações as quais serão
conectados os metais sanitários.
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Deverá ser procedida também uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e
remove-las quando for o caso.
Nas conexões de água, deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um
mínimo de duas voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para
acoplamento.
Nas conexões de esgoto, deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando
a estanqueidade da ligação.
Todos os ralos terão fecho hídrico.
Os lavatórios serão de louça, sem coluna, na cor branca.
As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada, na cor branca, dotados de assentos e tampas de
PVC na cor branca, exceto no sanitário para deficientes que deverá ter a caixa de descarga embutida na
parede.
Os metais utilizados nos aparelhos sanitários deverão ser de 1ª qualidade, devendo ser instalados de acordo
com as recomendações dos fabricantes.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores e
equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos
respectivos acessórios, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.
Todo equipamento será afixado firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios defixação
ou suspensão condizentes com a natureza do equipamento considerado. Os condutores deverão ser
instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do
isolamento executado. Nas deflexões, os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que
os mínimos admitidos para o seu tipo.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência
mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente interligação por meio de conectores
apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. O
isolamento das emendas e derivações deverá ter características, no mínimo, equivalentes às dos condutores
usados. Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos equipamentos por meios
mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e
permanente, não devendo ser usados dispositivos que dependam do uso de solda a estanho.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser ligados ao condutor de proteção geral existente
no prédio com exceção dos condutores que protegerão equipamentos especiais, estes deverão ter uma rede
de aterramento própria.
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Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatório o emprego de eletrodutos
em toda a instalação.
Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1ª qualidade.
Os circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes, de acordo com sua
capacidade.
As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos condutores nacanalização, em
todos os pontos de emendas ou derivações de condutores, e em todos os pontos de instalação de aparelhos
e dispositivos.
Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o projeto específico.
PINTURA
EM PAREDES
As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos estranhos e
qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. As superfícies só poderão ser
pintadas quando perfeitamente secas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário, devendo ser dadas tantas
demãos quantas forem necessárias (no mínimo duas), até se obter a coloração uniforme e o cobrimento
desejado.
Os serviços de pintura devem ser suspensos nos dias chuvosos e de muito vento.
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não
destinadas à pintura (vidros, fechaduras, divisórias, pisos). Os salpicos que não puderem ser evitados
deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que
necessário.
Conforme projeto, algumas superfícies das paredes externas receberão pintura de tinta acrílica, acabamento
acetinado, seguindo rigorosamente as recomendações de preparação de superfície, imprimação, aplicação e
dosagens expressas pelo fabricante.
Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de acordo com o tipo de tinta utilizada e as
recomendações dos fabricantes.
Nenhuma superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a correta proteção com a pintura
adequada.
COBERTURA
ESTRUTURA
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A estrutura do telhado será executada com material misto conforme projeto.
As ripas e caibros deverão ser em madeira de lei na espécie Massaranduba ou similar.
As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual a 3” só poderão
ser emendadas sobre apoio.
Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado.
As partes essenciais como treliças, terças, banzos, diagonais e montantes serão em perfil de aço estrutural
conforme projeto.
TELHAMENTO
A telha utilizada será do tipo colonial comum, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar beiral mínimo
de 90cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo ser emboçadas com
argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
O caimento mínimo aceitável do telhado será de 30%.
As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua parte
côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar perfeitamente alinhadas e emboçadas com
argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou arestas
imperfeitas. Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando
umedecidas.
LIMPEZA
A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos. Haverá especial
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as
manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e ferragens de
esquadrias bem como em metais e louças sanitárias.
Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento.
A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento pela Fiscalização.
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ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA I – COBERTURA DAS QUADRAS

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

COBERTURA DE QUADRA GRANDE - PADRÃO
FNDE

SINAPI - 07/2022 Bahia
ORSE - 06/2022 Sergipe
SEINFRA - 027 Ceará

27,65%

Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,42%

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

1
1.1

Und

ADM-4M Próprio

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 4 MESES (ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E CONTROLE DE QUALIDADE DA OBRA)

UND.

Valor
Unit

Valor Unit
com BDI

1 37.559,63

47.944,86

SERVIÇOS PRELIMINARES
51 ORSE

47.944,86

5,78 %

47.944,86

5,78 %

29.083,17

3,50 %

10

399,60

510,08

5.100,80

0,61 %

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

m²

59,4

150,05

191,53

11.376,88

1,37 %

4

1.300,00

1.659,45

6.637,80

0,80 %

745,03

6,28

8,01

5.967,69

0,72 %

8.402,08

1,01 %

6.401,38

0,77 %

2.3

4657 ORSE

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

mês

2.4

4176 ORSE

Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive
execução de gabarito de madeira

m²

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
93358 SINAPI

Peso
(%)

m²

98458 SINAPI

3

Total

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

2.2

3.1

Quant.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2
2.1

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³

69,55

72,11

92,04
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3.2

101617 SINAPI

3.3

93382 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m²

50,63

2,79

3,56

180,24

0,02 %

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³

43,18

33,03

42,16

1.820,46

0,22 %

4

FUNDAÇÕES

89.447,63

10,78 %

4.1

CONCRETO ARMADO - SAPATAS

62.407,26

7,52 %

4.1.1

96619 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²

31,75

32,99

42,11

1.336,99

0,16 %

4.1.2

96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²

95,7

151,39

193,24

18.493,06

2,23 %

4.1.3

96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

281,36

17,73

22,63

6.367,17

0,77 %

4.1.4

96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

528,27

15,90

20,29

10.718,59

1,29 %

4.1.5

96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

212,09

19,93

25,44

5.395,56

0,65 %

4.1.6

96558 SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³

22,08

713,00

910,14

20.095,89

2,42 %

27.040,37

3,26 %

4.2

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

4.2.1

95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²

18,88

31,80

40,59

766,33

0,09 %

4.2.2

96536 SINAPI

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

m²

111,2

79,45

101,41

11.276,79

1,36 %

4.2.3

96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

203,64

17,73

22,63

4.608,37

0,56 %
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4.2.4

96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

93,09

19,93

25,44

2.368,20

0,29 %

4.2.5

96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³

8,9

706,00

901,20

8.020,68

0,97 %

337.319,0
6

40,65 %

5.955,38

0,72 %

5

SUPERESTRUTURA

5.1

CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES

5.1.1

92421 SINAPI

5.1.2

103672 SINAPI

5.2
5.2.1

5.2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

m²

23,4

98,41

125,62

2.939,50

0,35 %

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³

3,5

675,04

861,68

3.015,88

0,36 %

331.363,6
8

39,93 %

ESTRUTURA METÁLICA
100776 SINAPI

C1600 SEINFRA

6

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

11245

22,59

28,83

324.193,3
5

39,06 %

LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m

m²

206,4

27,22

34,74

7.170,33

0,86 %

160.612,1
7

19,35 %

SISTEMAS DE COBERTURA

6.1

94213 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

1312,69

90,71

115,79

151.996,3
7

18,32 %

6.2

94449 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

75,79

89,06

113,68

8.615,80

1,04 %

11.840,88

1,43 %

11.840,88

1,43 %

7
7.1

IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

m²

206,9

44,84

57,23
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8

PINTURAS E ACABAMENTOS

8.1

4651 ORSE

8.2

112.705,2
9

13,58 %

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina
epóxi - REFERENTE A ESTRUTURA DE CONCRETO

m²

38

26,26

33,52

1.273,76

0,15 %

100727 SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P - - REFERENTE A 1º DEMÃO DA ESTRUTURA METÁLICA

m²

301,08

23,58

30,09

9.059,49

1,09 %

8.3

100727 SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P - - REFERENTE A 2º DEMÃO DA ESTRUTURA METÁLICA

m²

301,08

23,58

30,09

9.059,49

1,09 %

8.4

100739 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - REFERENTE A
1º DEMÃO DA ESTRUTURA METÁLICA

m²

301,08

9,52

12,15

3.658,12

0,44 %

8.5

100739 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - REFERENTE
A 2º DEMÃO DA ESTRUTURA METÁLICA

m²

301,08

9,52

12,15

3.658,12

0,44 %

8.6

100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - REFERENTE AO
TELHAMENTO METÁLICO

m²

997,29

22,73

29,01

28.931,38

3,49 %

8.7

100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_P - REFERENTE AO TELHAMENTO METÁLICO

m²

997,29

44,83

57,22

57.064,93

6,88 %

13.710,72

1,65 %

1.407,43

0,17 %

600,18

0,07 %

9

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

9.1

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

9.1.1

101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

1

470,18

600,18
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9.1.2

101946 SINAPI

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

147,08

187,74

187,74

0,02 %

9.1.3

93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

11,45

14,61

14,61

0,00 %

9.1.4

93655 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

5

13,09

16,70

83,50

0,01 %

9.1.5

93670 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

2

75,78

96,73

193,46

0,02 %

9.1.6

7996 ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un

1

166,51

212,55

212,55

0,03 %

9.1.7

9042 ORSE

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v

un

1

90,40

115,39

115,39

0,01 %

2.195,53

0,26 %

9.2

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

9.2.1

95730 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M

93

9,42

12,02

1.117,86

0,13 %

9.2.2

93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

13

15,88

20,27

263,51

0,03 %

9.2.3

95814 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4

UN

9

16,20

20,67

186,03

0,02 %

9.2.4

95808 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

UN

5

25,13

32,07

160,35

0,02 %

9.2.5

95817 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

UN

1

31,09

39,68

39,68

0,00 %

9.2.6

8441 ORSE

Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

un

50

5,44

6,94

347,00

0,04 %

9.2.7

12140 ORSE

Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"

un

4

5,15

6,57

26,28

0,00 %
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9.2.8

9427 ORSE

9.2.9

12869 ORSE

9.3

Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"

un

4

6,33

8,08

32,32

0,00 %

Abraçadeira metálica tipo "U"

un

2

8,82

11,25

22,50

0,00 %

3.548,25

0,43 %

CABOS E FIOS CONDUTORES

9.3.1

91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

1

3,96

5,05

5,05

0,00 %

9.3.2

91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

430

6,46

8,24

3.543,20

0,43 %

6.559,51

0,79 %

9.4

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

9.4.1

91997 SINAPI

9.4.2

622 ORSE

9.4.3

101647 SINAPI

10

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

1

27,35

34,91

34,91

0,00 %

Luminária industrial para galpões

un

20

185,75

237,10

4.742,00

0,57 %

LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN

20

69,83

89,13

1.782,60

0,21 %

15.376,11

1,85 %

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

10.1

96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN

6

94,72

120,91

725,46

0,09 %

10.2

9051 ORSE

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais
de pressão c/barramento

un

1

317,96

405,87

405,87

0,05 %

10.3

96973 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

21

60,14

76,76

1.611,96

0,19 %

10.4

96977 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

120

57,08

72,86

8.743,20

1,05 %

10.5

357 ORSE

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

m

11,4

28,91

36,90

420,66

0,05 %

10.6

93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³

18

72,11

92,04

1.656,72

0,20 %
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10.7

93382 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³

18

33,03

42,16

758,88

0,09 %

10.8

98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

6

44,27

56,51

339,06

0,04 %

10.9

9900 ORSE

Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação

un

12

13,18

16,82

201,84

0,02 %

10.10

10694 ORSE

Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)

un

6

26,13

33,35

200,10

0,02 %

10.11

9048 ORSE

Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm²
ref.TEL-560 (pára-raio)

Un

6

40,79

52,06

312,36

0,04 %

3.456,46

0,42 %

11

SERVIÇOS FINAIS

11.1

2450 ORSE

11.2

11986 ORSE

Limpeza geral

m²

745,03

2,03

2,59

1.929,62

0,23 %

Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e
moldura

un

1

1.196,12

1.526,84

1.526,84

0,18 %

Total sem BDI

650.222,45

Total do BDI

179.675,98

Total Geral

829.898,43
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA II – CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS
MODULO VESTIARIO

SINAPI - 07/2022 Bahia
ORSE - 06/2022 Sergipe
SEINFRA - 027 Ceará

27,65%

Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista:
47,42%

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

1.1
1.1.1

1.2.2
1.3

Und

Quant.

Valor
Unit

Valor Unit
com BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM- Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 3 MESES (ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DE QUALIDADE DA OBRA)
3M

1.2
1.2.1

Descrição

Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira

98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Peso
(%)

10.736,00 4,96 %
UND.

1

8.410,50

10.736,00 10.736,00 4,96 %

SERVIÇOS PRELIMINARES
50 ORSE

Total

704,84 0,33 %
m²

38,33

8,80

11,23

430,44 0,20 %

m²

80

2,69

3,43

274,40 0,13 %

MOVIMENTO DE TERRA

4.052,29 1,87 %

1.3.1

96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³

18

50,11

63,96

1.151,28 0,53 %

1.3.2

94310 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³

9,68

75,71

96,64

935,47 0,43 %

1.3.3

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

m³

27,94

33,03

42,16

1.177,95 0,54 %
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1.3.4

1.3.5

100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.4
1.4.1

1.4.2

1.5.2

1.6
1.6.1

1.6.2

15,12

9,16

11,69

176,75 0,08 %

M3XKM

151,2

3,17

4,04

610,84 0,28 %

FUNDAÇÃO
7369 ORSE

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

1.5
1.5.1

m³

13.066,81 6,04 %
m³

3,59

2.604,84

m²

26,83

32,99

3.325,07 11.937,00 5,52 %

42,11

SUPERESTRUTURA
7369 ORSE

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

18.965,49 8,77 %
m³

3,2

2.604,84

m²

38,33

170,16

3.325,07 10.640,22 4,92 %

217,20

ALVENARIA
103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

89471 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

1.129,81 0,52 %

8.325,27 3,85 %

16.619,92 7,69 %
m²

140,12

52,54

67,06

9.396,44 4,35 %

m²

8,4

80,89

103,25

867,30 0,40 %

Página 76 de 108

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07
1.6.3

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

22,3

92,46

118,02

2.631,84 1,22 %

1.6.4

93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M

22,3

95,44

121,82

2.716,58 1,26 %

1.6.5

90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M

51

6,25

7,97

406,47 0,19 %

m

51

9,24

11,79

601,29 0,28 %

1.6.6

2484 ORSE

1.7

Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"
COBERTURA

38.407,57

17,76
%

1.7.1

94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

M

33,1

24,68

31,50

1.042,65 0,48 %

1.7.2

94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m²

67,8

47,46

60,58

4.107,32 1,90 %

1.7.3

94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

22,5

29,91

38,18

859,05 0,40 %

m²

67,8

60,34

77,02

5.221,95 2,41 %
1.955,35 0,90 %

1.7.4

200 ORSE

Madeiramento com caibro e ripa

1.7.5

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²

67,8

22,60

28,84

1.7.6

AÇO-01 Próprio ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS

KG

1112,23

15,09

19,26 21.421,54 9,91 %

m²

34,65

85,91

1.7.7

1.8

96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P
ESQUADRIAS

109,66

3.799,71 1,76 %

18.702,70 8,65 %
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1.8.1

1.8.2

1.8.3

90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

2

801,50

1.023,11

2.046,22 0,95 %

UN

1

888,71

1.134,43

1.134,43 0,52 %

m²

10,8

644,24

822,37

8.881,59 4,11 %

1.8.4

004 - Próprio JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ESR

m²

4,32

609,57

778,11

3.361,43 1,55 %

1.8.5

9716 ORSE

Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos

m

3,6

18,78

23,97

86,29 0,04 %

1.8.6

9718 ORSE

Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio

m²

1,32

517,54

660,63

872,03 0,40 %

UN

10

76,42

97,55

975,50 0,45 %

UND.

2

313,53

400,22

800,44 0,37 %

UN

3

142,26

181,59

544,77 0,25 %

1.8.7
1.8.8
1.8.9

1.10
1.10.1

100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
002 - Próprio PROTEÇÃO PARA PORTA (PNE) EM PLACA DE AÇO
POR
90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
REVESTIMENTO
87879 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

29.709,21
m²

323,05

4,41

5,62

13,74
%

1.815,54 0,84 %
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1.10.2

1.10.3

1.10.4

87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

7604 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

193,04

20,24

25,83

4.986,22 2,31 %

m²

22,59

80,28

102,47

2.314,79 1,07 %

m²

170,45

61,33

78,28 13.342,82 6,17 %

1.10.5

101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

M

7,9

98,34

125,53

991,68 0,46 %

1.10.6

87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

m²

124,17

39,49

50,40

6.258,16 2,89 %

1.11

PISO

15.234,34 7,04 %

1.11.1

87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m²

32,87

48,35

61,71

2.028,40 0,94 %

1.11.2

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M

9,8

84,10

107,35

1.052,03 0,49 %

m

1,9

49,97

63,78

121,18 0,06 %

m²

38,33

32,67

41,70

1.598,36 0,74 %

1.11.3
1.11.4

7785 ORSE

Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado

87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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1.11.5

95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m²

38,33

31,80

40,59

1.555,81 0,72 %

1.11.6

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

m²

64,53

2,72

3,47

223,91 0,10 %

1.11.7

97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138.
AF_09/2021

KG

101,18

19,57

24,98

2.527,47 1,17 %

1.11.8

94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²

26,2

94,06

120,06

3.145,57 1,45 %

m

32,3

72,32

92,31

2.981,61 1,38 %

1.11.9

4266 ORSE

1.12

Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com
mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto

PINTURA

5.129,62 2,37 %

1.12.1

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

93,3

14,05

17,93

1.672,86 0,77 %

1.12.2

96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m²

93,3

26,41

33,71

3.145,14 1,45 %

1.12.3

88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

m²

93,3

2,62

3,34

311,62 0,14 %

1.13

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

16.632,62 7,69 %

1.13.1

2033 ORSE

Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar

un

3

58,57

74,76

224,28 0,10 %

1.13.2

4325 ORSE

Cabide de plástico, Akros ou similar

un

8

12,53

15,99

127,92 0,06 %

UN

3

67,92

86,69

260,07 0,12 %

1.13.3

95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020
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1.13.4

7350 ORSE

Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado,
exclusive torneira

un

3

453,40

578,76

1.736,28 0,80 %

1.13.5

95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1

726,21

927,00

927,00 0,43 %

1.13.6

95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN

2

298,30

380,77

761,54 0,35 %

UN

3

40,29

51,43

154,29 0,07 %

Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar)

un

1

1.179,55

1.505,69

1.505,69 0,70 %

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

m²

1,74

415,97

530,98

923,90 0,43 %

UN

2

839,06

1.071,06

2.142,12 0,99 %

UN

3

123,26

157,34

472,02 0,22 %

1.13.7

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.13.8

2053 ORSE

1.13.9

10759 ORSE

1.13.10

1.13.11

1.13.12
1.13.13

102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021
86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
4287 ORSE

Dispenser para toalha interfolhada

un

3

45,25

57,76

173,28 0,08 %

4326 ORSE

Meia saboneteira de plástico, Akros ou similar

un

11

15,32

19,55

215,05 0,10 %

1.13.14

100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2

340,14

434,18

868,36 0,40 %

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

5

371,86

474,67

2.373,35 1,10 %

1.13.15
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95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

4

28,83

36,80

147,20 0,07 %

UN

9

88,89

113,46

1.021,14 0,47 %

un

1

929,07

1.185,95

1.185,95 0,55 %

UN

1

1.107,08

1.413,18

1.413,18 0,65 %

1.13.16
100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
1.13.17
1.13.18

1.13.19
1.15

11149 ORSE

Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação

100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.480,05 5,31 %

1.15.1

89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

15

19,43

24,80

372,00 0,17 %

1.15.2

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

39

29,28

37,37

1.457,43 0,67 %

1.15.3

89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M

18

26,50

33,82

608,76 0,28 %

1.15.4

89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M

30

21,69

27,68

830,40 0,38 %

1.15.5

89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M

12

31,13

39,73

476,76 0,22 %

1.15.6

89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN

7

11,16

14,24

99,68 0,05 %

1.15.7

89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

3

20,53

26,20

78,60 0,04 %

1.15.8

89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

2

19,56

24,96

49,92 0,02 %
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1.15.9

5214 ORSE

Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm

un

2

117,48

149,96

299,92 0,14 %

89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

2

20,41

26,05

52,10 0,02 %

1.15.10

1.15.11

89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN

4

15,23

19,44

77,76 0,04 %

un

2

20,52

26,19

52,38 0,02 %

1.15.12

1543 ORSE

Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm

1.15.13

89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

3

11,00

14,04

42,12 0,02 %

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

3

24,97

31,87

95,61 0,04 %

1.15.14

89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

2

24,90

31,78

63,56 0,03 %

1.15.15

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

3

10,28

13,12

39,36 0,02 %

1.15.16

1.15.17

89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

5

7,35

9,38

46,90 0,02 %
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89732 SINAPI JOELHO 45 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

UN

5

11,69

14,92

74,60 0,03 %

1.15.18

89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

9

7,97

10,17

91,53 0,04 %

1.15.19

1.15.20

89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN

4

15,56

19,86

79,44 0,04 %

1.15.21

89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN

4

17,84

22,77

91,08 0,04 %

1.15.22

1143 ORSE

Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm

un

5

10,15

12,95

64,75 0,03 %

1144 ORSE

Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm

un

6

12,68

16,18

97,08 0,04 %

1.15.23
89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

1

48,16

61,47

61,47 0,03 %

1.15.24

89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

6

22,38

28,56

171,36 0,08 %

1.15.25

1.15.26

89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

11

19,27

24,59

270,49 0,13 %

1.15.27

89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

6

6,32

8,06

48,36 0,02 %
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89753 SINAPI LUVA SIMPLES, 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

UN

34

9,24

11,79

400,86 0,19 %

1.15.28

89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN

9

6,55

8,36

75,24 0,03 %

1.15.29

94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN

1

32,88

41,97

41,97 0,02 %

un

3

588,82

751,62

2.254,86 1,04 %

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

3

35,67

45,53

136,59 0,06 %

95252 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

2

149,45

190,77

381,54 0,18 %

94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

4

114,87

146,63

586,52 0,27 %

1.15.34

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

9

94,24

120,29

1.082,61 0,50 %

1.15.35

1.15.36

89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

17

5,75

7,33

124,61 0,06 %

1.15.37

89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

21

11,70

14,93

313,53 0,14 %

un

10

11,62

14,83

148,30 0,07 %

1.15.30

1.15.31
1.15.32

4883 ORSE

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

1.15.33

1.15.38

1074 ORSE

Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm
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1.15.39

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1.16

UN

8

13,71

17,50

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

140,00 0,06 %

5.218,99 2,41 %

1.16.1

91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

51

11,17

14,25

726,75 0,34 %

1.16.2

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

129

3,96

5,05

651,45 0,30 %

1.16.3

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

43

6,46

8,24

354,32 0,16 %

1.16.4

91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

5

25,91

33,07

165,35 0,08 %

1.16.5

91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

11

9,85

12,57

138,27 0,06 %

1.16.6

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

3

21,38

27,29

81,87 0,04 %

1.16.7

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

3

33,71

43,03

129,09 0,06 %

1.16.8

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

2

22,50

28,72

57,44 0,03 %

un

5

76,64

97,83

489,15 0,23 %

UN

7

12,98

16,56

115,92 0,05 %

1.16.9

1.16.10

562 ORSE

Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada

91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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1.16.11

91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

14

8,12

10,36

145,04 0,07 %

un

3

92,00

117,43

352,29 0,16 %

UN

1

650,44

830,28

830,28 0,38 %

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

3

11,45

14,61

43,83 0,02 %

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

60,04

76,64

76,64 0,04 %

un

6

112,46

143,55

861,30 0,40 %

666 ORSE

Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento

1.16.12
1.16.13

1.16.14
1.16.15

101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

673 ORSE

Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada

1.16.16
1.17
1.17.1

SPDA
91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.488,97 4,85 %
M

18

15,58

19,88

357,84 0,17 %

1.17.2

9392 ORSE

Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

kg

30,69

111,18

141,92

4.355,52 2,01 %

1.17.3

8082 ORSE

Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)

kg

29,07

116,49

148,69

4.322,41 2,00 %

1.17.4

392 ORSE

Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"

un

6

25,07

32,00

192,00 0,09 %

UN

6

44,27

56,51

339,06 0,16 %

un

6

25,68

32,78

196,68 0,09 %

UN

6

94,72

120,91

725,46 0,34 %

1.17.5
1.17.6
1.17.7
1.18

98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
8795 ORSE

Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

760,94 0,35 %
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1.18.1

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un

2

20,17

25,74

51,48 0,02 %

1.18.2

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

UN

2

236,53

301,93

603,86 0,28 %

1.18.3

102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m²

1,5

26,79

34,19

51,28 0,02 %

Un

2

21,28

27,16

54,32 0,03 %

1.18.4

12137 ORSE

11852 ORSE

1.19

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.19.1

12431 ORSE

1.19.2

2450 ORSE

337,95 0,16 %

Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação

un

3

44,61

56,94

170,82 0,08 %

Limpeza geral

m²

64,53

2,03

2,59

167,13 0,08 %

Total sem BDI

169.424,27

Total do BDI

46.824,04

Total Geral

216.248,31
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ANEXO IV

DEVIDO AO FORMATO DO ARQUIVO, OS BDIs DOS DOIS ITENS DESTE EDITAL, PODEM SER BAIXADOS DA PASTA (OUTROS) PUBLICADA CONCOMITANTE COM O O EDITAL 007/2022.
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ANEXO V

DEVIDO AO FORMATO DO ARQUIVO, OS CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS DOS DOIS ITENS DESTE EDITAL, PODEM SER BAIXADOS DA PASTA (OUTROS) PUBLICADA CONCOMITANTE
COM O O EDITAL 007/2022
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022
Processo Administrativo n.º 111/2022
Tipo: Menor Preço Global

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), inscrito no CNPJ: (número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica), com sede na (Endereço completo), interessada em participar da TP Nº 007/2022, promovido
pela Prefeitura do Município de Morpará - BA, declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações que, em
relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta,
Indireta ou Autárquica.
(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022
Processo Administrativo n.º 111/2022

Tipo: Menor Preço Global

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), inscrito no CNPJ: (número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica), com sede na (Endereço completo), Declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital da TP 007/2022, bem como de seus anexos e que,
assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.
(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

Página 92 de 108

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, NEM SERVIDOR PÚBLICO
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022
Processo Administrativo n.º 111/2022

Tipo: Menor Preço Global
A empresa ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº ____________________, com sede na
_______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________, portador
(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que
até a presente data, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 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 e que não possui em seu quadro de pessoal servidores
públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art.
9º da Lei 8.666/93).
(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará

ANEXO IX
MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022
Processo Administrativo n.º 111/2022
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução de 02 (duas)
coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva, anexa às Escolas das
Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de Morpará-Bahia.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Razão Social:________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________
Endereço: __________________________________________________
Bairro: Cidade: _____________________________ CEP: _____________
ITEM
01
02

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

UND.

VALOR UNIT.
R$

VALOR TOTAL
R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ( ----------------------------- por extenso ------------------------------)

R$

Atendendo ao Edital, apresentamos a nossa proposta para a execução dos serviços objeto da licitação referenciada.
O nosso preço total foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.
Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
O prazo para execução dos serviços será 4 meses contados da assinatura do contrato.
Declaramos expressamente que:
A – Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no edital e anexos.
B – Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos equipe técnica e administrativa que
forem necessários para a perfeita execução dos serviços comprometendo-nos, desde já, a substituir os profissionais, desde
que assim o exija a fiscalização.
C – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da
fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as
especificações e padrões dessa Prefeitura.
A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e,
bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com
transporte, bem como todos os materiais necessários.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com a
validade da proposta de 60 (sessenta dias).
Prazo de execução dos serviços:.........................................
(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.
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______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social........... CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs.: Esta Proposta deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022
Processo Administrativo n.º 111/2022
Tipo: Menor Preço Global
DECLARAMOS
para
os
fins
de
direito,
na
qualidade
de
proponente
que
a
empresa:
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________________, estabelecida a
_____________________ Bairro ___________________________Município:__________________, que NÃO fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME ou EPP
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 007/2022
Processo Administrativo n.º 111/2022
Tipo: Menor Preço Global
A Empresa _________________________________________________, CNPJ _____________________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)._________________________________ CPF n°____________________,
referente à participação da Tomada de Preços n.º 007/2022, para fins de Tratamento Diferenciado e Favorecido de que cogita
a Lei Complementar nº 123/06, DECLARA que:
( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública , na condição de microempresa e que não está incursa
nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não
está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Para efeito do § 1º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, cuja
regularização procederá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da comissão de Licitação, ciente de que a não regularização da
documentação, no prazo previsto implicará decadência do direita à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei.
(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.
______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs.: Esta Proposta deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº 002/2022, que eu,
__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___ sob
o nº __________________ , representante da empresa _______________________________, estabelecida no(a)
______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci
perante o representante da Prefeitura Municipal de Morpará e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da
licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes in loco. Declaro ainda que tenho ciência
da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras para execução da Obra.
Local e data ____________________________________________

___________________________________________________
Assinatura e carimbo (Representante Legal)

_____________________________________________________
Assinatura e carimbo do representante técnico do Município.

Observações:
1) Emitir em papel que identifique a Empresa licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as
condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para execução da Obra,
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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ANEXO XIII
MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº. _____2022
O MUNICÍPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida Rui
Barbosa, nº. 420, nesta cidade de Morpará-BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n º. 13.798.574/000107, neste ato representado pelo Sr. Sirley Novaes Barreto, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na Rua
Pompeu Martins de Almeida, 16, Centro, cidade de Morpará-Ba, CEP 47.580.000, portador do CPF 004.795.715-89 e Cédula
de Identidade 09.814.969-54-SSP-BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e do outro lado, a empresa,
___________________, com sede na ___________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
__________________, neste ato representada pelo Sr. _______________________, CI- ________________, CPF
_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem pactuar o presente contrato,
referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.° 111/2022,
e que se regerá pelo disposto na Lei n.° 8.666/93, e suas alterações, devidamente homologada e adjudicada pelo Prefeito,
resolvem celebrar o presente contrato de obras e serviços de engenharia, o qual será regido pelas cláusulas e condições que
mutuamente acordam e aceitam:
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução de 02 (duas)
coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva, anexa às Escolas das
Comunidades de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de Morpará-Bahia.
1.2 - Para desenvolver as atividades a CONTRATADA deverá executar o objeto de acordo com o projeto e planilha
orçamentária apresentada pelo Município, cujas atribuições se encontram descrita nos Anexos I, II e III, às suas expensas.
2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 – Para formalização do pedido de pagamento de medição, a empresa contratada deverá apresentar a
documentação fiscal abaixo e boletim de medição.
2.1.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais (INSS) previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e
às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU (Certidão Negativa
de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União CND ou
CPEND);
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido
pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Nº 8.036/90);
c) Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
2.2 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total de R$ ________, para prestação dos
serviços ora contratados considerando o preço vencedor ofertado e que representou o menor desembolso para o Município, na
forma da proposta vencedora que é parte integrante deste contrato.
2.3 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a execução do serviço.
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2.4 - O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da ART acompanhada
do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria de Obras atestadas pelo executor do contrato.
2.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).
2.6- O Município de Morpará - BA não autorizará nenhum pagamento à Contratada antes de paga ou relevada a multa que
porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas
faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.
2.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
2.8- Os pagamentos referente a execução das obras será realizado pelo município de Morpará - BA, por transferência bancaria
ou depósito em conta corrente da empresa.
2.9- Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
3.0–CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
3.1- O presente contrato será executado de forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os
serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos em conformidade com o edital, projetos, especificações fornecidas pelo
Município de Morpará - BA, e Normas Técnicas da ABNT, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93, e por
profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
3.2- Apresentação da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço para o início da Obra.
3.3- O presente Contrato é de execução contínua e ininterrupta, até a conclusão do objeto.
4.0-CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
4.1- Este contrato tem um prazo de execução dos objetos será de 04 meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço,
podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.
4.2- O prazo de vigência poderá ser prorrogado dentro do limite legal estabelecido no Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Termo
Aditivo.
4.3– O prazo para início das obras e serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da
respectiva Ordem de Serviço.
4.4– As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme art. 73, I,
“a” da Lei 8.666/93.
4.5– As obras/serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, conforme art. 73, I, “b” da Lei 8.666/93, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
4.6- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
4.7- O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Recebimento Definitivo da obra.
4.8- A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93, das demais normas jurídicas
aplicáveis, na forma do edital e anexos-.
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5.0-CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1- Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinentes ao objeto desta
licitação;
5.2- Será da CONTRATADA a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de acidentes causados por motivos
de ordem técnica e operacional, bem como pelo descumprimento de compromissos assumidos com terceiros;
5.3- Deverão ser obedecidas as normas da ABNT aplicáveis à execução do objeto às quais deverá ser apresentado um
projeto contendo critérios e parâmetros utilizados, indicando o nome do responsável técnico pela elaboração deste, com o
devido registro no CREA;
5.4- Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do
contrato por sua conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
5.5- A CONTRATADA deverá deixar explicitado no contrato firmado com os terceiros interessados a interveniência do
Município de Morpará - BA;
5.6- Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, acompanhada pelo seu respectivo comprovante de quitação, em até 30 (trinta) dias
após a ordem de serviço;
5.7- Prestar os serviços nos prazos que serão estabelecidos pela contratante, solicitados através da ordem de serviço,
acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado neste edital;
5.8- Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;
5.9- Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da obra e/ou
serviço contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
5.10- Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que a prestação dos serviços foi em desacordo com as especificações e,
em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao Município de Morpará - BA, o reparo dos equipamentos e
estruturas ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade do fornecedor, nos termos da lei pertinente.
5.11- Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e
Trabalhista, sem repassá-las sob qualquer hipótese a CONTRATANTE.
5.12- Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre sua atividade, e/ou sobre a
execução do objeto do presente contrato, bem como, respeitar todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as
obrigações sociais, previdenciárias, trabalhistas e do meio ambiente.
5.13- Efetuar o pagamento de seus empregados em qualquer hipótese, e ainda que não haja liberação das faturas mensais
dos serviços prestados, arcando, pois, com todos os custos e despesas para a fiel execução deste contrato.
5.14- Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, como, sobre a não execução
de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE.
5.15- Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e exigências que
lhe forem solicitadas.
5.16- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.17. Ser responsável, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da construção, tais
como:
a) Salários;
b) Seguros de acidente;
c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vales-refeições;
f) Vales-transportes;
g) Outras obrigações que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
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5.18. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um
deles que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares emitidas pela SEINFRA;
5.19. Responder pelos danos causados diretamente à SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução das obras, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à FISCALIZAÇÃO;
5.20. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da SEINFRA, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução das obras;
5.21. Será de responsabilidade a eventual destruição ou danificação da obra em construção, até a aceitação definitiva da
mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados,
ainda que ocorridos em via pública;
5.22. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, praticada por seus empregados na obra ou no
recinto da SEINFRA.
5.23. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de
todas as estruturas da construção a executar;
5.24. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços;
5.25. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, caberá à CONTRATADA, formular imediata comunicação escrita à SEINFRA de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento das obras;
5.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados
referentes às obras em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.
5.27. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução das obras no sentido de evitar qualquer tipo de
acidente;
5.28. Conservar os locais da construção das obras limpos, durante todo o período de execução, especialmente ao seu final,
removendo, periodicamente, o entulho e todos os materiais que sobrarem, depositando-os em locais apropriados de forma que
a obra esteja sempre acessível à FISCALIZAÇÃO;
5.28. Permitir, aos técnicos do Setor de Obras Públicas da SEINFRA e àqueles a quem a mesma formalmente indicar, o
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras;
5.29. Comunicar à SEINFRA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários.
5.30. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela SEINFRA com
apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;
5.31. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes
ou provas necessárias, inclusive, os, mal executados;
5.32. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de similaridade de
desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a
FISCALIZAÇÃO da SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ julgarem
necessário;
5.33. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de procedência da
madeira e da licença da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, para o asfalto, quando do uso destes materiais nas
obras;
5.34. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente paga, no
CREA/BA, do executor da obra, entregando uma via à SEINFRA.
5.35. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a SEINFRA,
quando solicitado;
5.36. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar
assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;
5.37. Submeter à aprovação da SEINFRA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsável técnico, conforme exigências constantes no Edital, que, porventura, venha a substituir o profissional originalmente
indicado;
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5.38. Submeter à SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ, sempre que
solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.
5.39. Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou materiais, desde que
não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;
5.40. Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Lei nº 5.406/2002;
5.41. Durante o período de garantia de que tratam os itens acima, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Administração Pública Estadual, atender aos
chamados pela SEINFRA no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da comunicação oficial.
5.42. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, provenientes da obra;
5.43. Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de água, gás ou energia ou qualquer interferência,
que porventura exista no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as instruções do item específico;
5.44. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;
5.45. Manter, durante toda a execução das obras, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Concorrência;
5.46. A CONTRATADA deverá apresentar declaração que indicará, por ocasião da assinatura do contrato, um profissional de
engenharia, do seu quadro técnico, legalmente habilitado no exercício da profissão, como Supervisor de Obras, que deverá
participar de reuniões semanais ou quinzenais para prestar esclarecimentos relativos ao acompanhamento dos projetos e
execução dos serviços.
5.47. A CONTRATADA, antes do início das obras, deverá solicitar a licença de construção junto a Prefeitura do Município de
Morpará, licença ambiental e aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, apresentando os documentos
comprobatórios a SEINFRA do Município de Morpará.
5.48. PLANO DE TRABALHO:
a) A CONTRATADA deverá apresentar PLANO DE TRABALHO, que consiste na descrição detalhada do que se pretende
implantar no empreendimento, incluindo a localização da área, descrição da infraestrutura de acesso e aspectos ambientais.
Este deve estar de acordo com o PLANO DE TRABALHO do Projeto da Obra.
5.49. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:
a) Deverá ser descrita a metodologia que será aplicada para a execução dos serviços. Deverão ser relacionados os recursos
materiais que a empresa mobilizará para realizar os serviços, indicando instalações físicas, equipamentos de informática e
softwares.
6.0-CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
6.1. Caberá à Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos – SEINFRA:
6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da LICITANTE vencedora ao local da obra;
6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da
LICITANTE vencedora;
6.4. Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua unidade fiscalizadora;
6.5. Autorizar quaisquer serviços pertinentes às obras, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante
orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS do Município de Morpará,
desde que comprovada à necessidade deles;
6.6. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes no Edital;
6.7. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no Edital;
6.8. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes por intermédio da SECULT com apoio do Setor de Engenharia da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município de Morpará-Bahia.
6.9. Manter entendimentos com os órgãos públicos pertinentes que se fizerem necessários, para eliminação das interferências
às obras, a título de auxiliar a CONTRATADA.
6.10- Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução deste contrato conforme aqui pactuado.
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7.0-CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO
7.1- A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida através de termo
aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93.
7.2- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela CONTRATANTE, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre a contratante, de acordo com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.
7.3- A CONTRATADA se obriga a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, em número suficiente,
cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e
que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível.
7.4- A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que este tiver, decorrentes de:
7.5- Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou institucionais, causados pela
CONTRATADA, ou seus prepostos na execução do objeto do presente contrato.
7.6- As despesas acima citadas deverão ser reembolsadas através de desconto sobre os valores faturados, limitados a um
percentual, por fatura, de até 60% (sessenta por cento), do valor total da mesma. Caso haja saldo, deverá ser deduzido de
faturas subsequentes.
8.0-CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pelo MUNICÍPIO DE MORPARÁ - BAHIA através de Executor
formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a execução dos trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram.
8.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em
desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se
desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem
necessários ao desempenho de sua missão.
8.3- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do
Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
8.4- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em
caso de multa, a indicação do seu valor.
8.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na
respectiva cláusula.
8.6- A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela
execução do objeto deste Edital.
8.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pela CONTRATANTE.
8.8- A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento
dos seus encargos.
9.0-CLÁUSULA NONA – SANÇÕES
9.1- A CONTRATADA, sujeitar-se-á no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, após o prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório constitucionais.
9.2- Quanto ao Prazo de Execução da Obra:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total
da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
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9.3- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
adjudicado, o Município de Morpará poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;
9.4- Se a CONTRATADA recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no
ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:
9.5- Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
9.6- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Morpará, por prazo de
até 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
9.7- As multas, eventualmente impostas à CONTRATADA, serão automaticamente descontadas da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber desta
Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua última intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que
seja inscrita na Dívida Ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa;
9.8- As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos
que seu ato punível venha causar ao órgão;
9.9- Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em parte, caso a empresa
efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato superveniente imprevisível ou de difícil previsão,
impeditivo da execução no prazo estipulado na proposta;
9.10- Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
10.0
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1- A inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
10.2- A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
10.3- Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe direito à
CONTRATADA qualquer indenização.
11.0-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESILIÇÃO
11.1- A resilição do presente contrato se dará por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.
12.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO.
12.1– A subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços Licitados, salvo motivos
comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar quaisquer
das situações acima, o que se formalizará por escrito.
13.0-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES
13.1- A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de mão-deobra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.
13.2- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária,
trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes.
13.3- Da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.
13.4- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.
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14.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
14.1- Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta
do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
14.2- O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte pagadora
(Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do
pagamento da fatura.
14.3- A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos,
inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
14.4- Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços
valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA.
15.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
15.1- Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
16.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS GARANTIAS
16.1- Por ocasião da assinatura do contrato a Pessoa Jurídica a ser contratada fica obrigada a prestar garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
16.2- A garantia será liberada após a execução do contato, desde que cumprida todas as etapas das obras.
17.0-CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta das Dotações especificadas no presente exercício e no
exercício seguinte à conta da Dotação própria prevista na Lei Orçamentária Anual:
Unidade - 02.07.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
Projeto / Atividade: 12.361.003.1018 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Educação Básica – FUNDEB.
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações / 4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material
Permanente.
Fonte: 0119
18.0-CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
19.0-CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
19.1- Fica eleito o foro da cidade de Ibotirama, Estado da Bahia, como competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim,
justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor.
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Morpará -BA, ______ de ___________ de 2022.

MUNICÍPIO DE MORPARÁ
Sirley Novaes Barreto
Prefeito Municipal

CONTRATADO
(Nome da Empresa, CNPJ, Representante Legal

PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA
Município de Morpará
(Nome do(a) Responsável
OAB/UF/n.º)
TESTEMUNHAS:

1)

_____________________________________
RG:
CPF:

2)

_____________________________________
RG:
CP
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ANEXO XIV
RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022.
OBJETO: Constitui o objeto deste certamea contratação de empresa de engenharia, objetivando a execução de 02 (duas)
coberturas metálicas e construção de 02 (dois) vestiários, um em cada quadra poliesportiva, anexa às Escolas das Comunidades
de Mocambo do Branco e Quixaba, neste Município de Morpará-Bahia.

EMPRESA _____________________________________________________________________________________
NOME FANTASIA _______________________________________________________________________________
ENDEREÇO ___________________________________________________________________________________
CNPJ Nº. _____________________________________________________________________________________
TELEFONE Nº. _______________________________ E – MAIL ________________________________________
Retiramos, junto ao Município de Morpará nesta data, cópia do Edital referente ao Processo Licitatório modalidade Tomada de
Preços, acima identificado e desejamos ser informados de qualquer alteração que venha a ocorrer neste Edital.
LOCAL ________________________, _________ /_________/ 2022
_____________________________________________________________
Assinatura do Representante

