Município de Vereda
Estado da Bahia
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 005-2021
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO:
DIA 09/02/2021 às 14:30h
O Município de Vereda/BA TORNA PÚBLICO, a tantos quantos se interessarem que
fará realizar a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, por empreitada do tipo
menor preço global, segundo a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como,
demais legislações vigentes, tal como LC n° 123, destinada a Contratação de empresa
para reforma e ampliação dos prédios públicos em diversas localidades desse
Município.
No dia 09 de fevereiro de 2021, às 14:30h, no Prédio da Prefeitura de Vereda, sito na
Avenida Eujacio Simões, 32, centro, em Vereda/BA, em sessão pública, à qual estão
todos convidados, a Comissão Permanente de Licitação, que procederá a abertura dos
envelopes referentes à habilitação dos licitantes interessados na participação desta
licitação que tenham cumprido as condições indicadas neste instrumento convocatório.
As pastas contendo o edital poderão ser examinadas, sem qualquer custo, por todos os
que se interessarem pelo certame, no mesmo endereço já indicado para entrega, nos
dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min, onde será identificado o interessado,
mediante apresentação da Carteira de Identidade, no caso de representante de
empresa, deverá apresentar o Cartão de Inscrição no CNPJ, endereço completo para
correspondência, e documentação que comprove sua representatividade legal.
1 - DO OBJETO:
1.1. O objeto é a Contratação de empresa para reforma e ampliação dos prédios
públicos em diversas localidades desse Município, conforme Planilha - Anexo I,
proveniente da Secretaria Municipal de Obras.
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. Adotar-se-á o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
2.2. A obra, objeto desta licitação, deverá ser executada pela empresa que vier a ser
contratada, em total observância às prescrições da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, bem como atender as exigências contidas no Projeto Básico.
3. DO SUPORTE LEGAL:
3.1.
Esta licitação será regida pelas condições especiais constantes deste Edital e
anexos, e gerais, dispostas na legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93, bem
como pela Lei Complementar nº 123/06 e demais legislação pertinente.
4. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos
especificados, na seguinte dotação orçamentária:
0801 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
1020– Construção, Ampliação, Recuperação e Reparação de Edificações Públicas
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33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0801 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
1020– Construção, Ampliação, Recuperação e Reparação de Edificações Públicas
44905100 – Obras e Instalações
4.2. O Município compromete-se a garantir disponibilidade orçamentária para fazer face
às despesas contratuais decorrentes ao período de abrangência da licitação, e as que
porventura tenham que ser repactuadas ou adimplidas, desde que o recurso previsto no
Convênio celebrado entre o Município de Vereda e o Ministério das Cidades esteja
financeiramente disponível.
5. DOS PRAZOS:
5.1. A empresa vencedora deste certame deverá retirar o instrumento contratual para
assinatura no prazo máximo de 72 hs (setenta e duas horas), contados do recebimento
da convocação.
5.2. O prazo de execução do objeto deste certame será de até 31/12/2021, contados a
partir da autorização para início do serviço, que será expedida em até cinco dias úteis a
contar da assinatura do contrato.
5.3. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de sua
execução poderá ser prorrogado automaticamente por igual período, sendo que os
ajustes que se façam necessários no cronograma físico-financeiro se realizará mediante
simples apostilamento, acompanhado da respectiva justificativa do Gestor do Contrato.
5.4. Em comprovando o Gestor do Contrato a ocorrência de alguns dos motivos
elencados no art. 57, §1º, incisos I a V, da Lei nº 8.666/93, será admitida a prorrogação
dos prazos para início das etapas de execução e conclusão, sendo assegurada, nesse
caso, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e das demais cláusulas do
contrato.
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
6.1. Qualquer cidadão ou empresa licitante é parte legítima para impugnar os termos do
presente edital. O pedido de impugnação, no entanto, deve ser feito através de petição
fundamentada, dirigida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e protocolado no Setor de
Licitação, no endereço do preâmbulo, observando-se para tanto, o rito e as disposições
estabelecidas no art. 41 e §§ da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, e alterações
posteriores.
6.2. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser comunicadas aos
adquirentes do edital, através de entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a modificação não alterar a
formulação das propostas.
7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
7.1.
Somente poderão participar do presente certame as empresas interessadas,
com atividades específicas no ramo pertinente ao objeto desta Tomada de Preço, que
tendo adquirido o Edital, e que satisfaçam às exigências concernentes à habilitação
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jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira, previstas neste
ato convocatório.
7.2. Será vedada a participação de empresas:
7.2.1.1. Que estejam com o direito de licitar suspenso e que tenham sido declarados
inidôneos por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal;
7.2.1.2. Estejam sob o regime de falência ou concordata;
7.2.1.3. Que funcionem sob o regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou
estrangeiras, cooperativas, com sub-contratação ou formas assemelhadas;
7.2.1.4. Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão público federal,
estadual ou municipal;
7.2.1.5. Que seja de propriedade, ou detenha como sócio agente político ou servidor
público do município de Vereda.
7.2.1.6. Cujos licitantes tenham tomado parte na elaboração do projeto. Também é
vedado concorrer às empresas que possuam, em seu quadro técnico, profissional que
participou na elaboração do projeto, como autor ou colaborador;
7.3. As Empresas que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/06, terão tratamento
diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo
diploma legal, devendo comprovar sua condição quando da apresentação dos
documentos relativos à habilitação.
7.4. Para efeito desta Licitação, considera-se como Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte aquela que apresentar na sua denominação as expressões
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ou suas respectivas abreviações ME ou
EPP, conforme o caso, além das que apresentarem declaração firmando tal situação,
nos moldes do Anexo V.
8. DO CADASTRO:
8.1.Conforme prevê o Parágrafo 3º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações, os interessados em participar, que não possuam cadastro no Município de
Vereda, deverão requerer seu cadastro até o tres dias anterior à data do recebimento
dos envelopes de documentos e propostas, das 8:00 às 12:00h, no setor de licitação,
apresentando as documentações exigidas a seguir, em seu original ou cópia
autenticada:
9. DO CREDENCIAMENTO:
9.1. A proponente deverá se fazer representar na reunião de recebimento dos envelopes
por pessoa devidamente credenciada, no caso de sócio, esse credenciamento se fará
mediante a apresentação do contrato-social ou ata de eleição, esta última em se
tratando de sociedade anônima; no caso de preposto por carta de credenciamento
(Anexo II) e Procuração Pública, com poderes para a prática dos atos necessários e
inerentes ao procedimento licitatório, inclusive para desistência de recursos,
devidamente assinada por representante legal da licitante com firma reconhecida em
Tabelionato.
9.2. O instrumento de credenciamento deverá ser entregue à Comissão de Licitação no
ato da entrega dos envelopes “01” e “02”.
9.3. A representação de cada empresa licitante se fará, por, no máximo, uma pessoa,
sendo vedado, a um mesmo credenciado representar mais de uma empresa.
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9.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL,
embora não acarrete a exclusão da empresa do certame, impedirá seu representante
de se manifestar ou responder pela proponente durante a sessão de recebimento,
abertura e julgamento dos documentos e propostas, sendo-lhe permitido tão somente o
acompanhamento desses procedimentos.
10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
10.1. A empresa licitante deverá apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes individuais, opacos, indevassáveis e
fechados, subscritos na forma a seguir:
10.1.1. O envelope nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, endereçado a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TP nº. 005-2021
ENVELOPE nº. 01 – HABILITAÇÃO
LICITANTE: (nome da empresa e endereço completo)
10.1.2. O envelope nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL, endereçado a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TP nº 005-2021
ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
LICITANTE: (nome da empresa e endereço completo)
10.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, no timbrado
da empresa, no seu original, devidamente rubricados e enumerados sequencialmente,
da primeira a última folha, de modo a refletir o seu número exato.
10.3 A documentação de empresas estrangeiras e quaisquer outros oriundos do exterior
deverão estar autenticados por Consulado Brasileiro do país de origem e integralmente
traduzidos por tradutor juramentado.
10.4. No caso de documentos, emitidos pela empresa licitante, esta deve apresentá-los
datilografados ou digitados, em português, legível e sem rasuras ou emendas, em papel
timbrado da respectiva empresa.
10.5. Pode a Comissão de Licitações solicitar a exibição do original de qualquer
documento.
11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01):
11.1. O envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO conterá de cada empresa
licitante, a seguinte documentação:
- Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Vereda (CRC- Declaração
sobre o trabalho do menor e Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº
9.648/98, e da Instrução Normativa nº 5/95;
- Declaração firmando Condição de Micro ou Pequena Empresa, se for o caso, nos
moldes do Anexo V;
- Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital (Anexo VII);
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– Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação
(Anexo VIII).
11.2. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal sendo: Certidão Conjunta
Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativo de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições
previdenciárias;
b) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual;
c) Certidão Negativa de Débito para com O Município do domicilio da concorrente;
d) Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
f) Alvará Municipal da sede do licitante.
11.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Prova de inscrição ou registro do licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA competente da
região a que estiver vinculado o licitante.
b) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente.
c) A comprovação de compor o quadro permanente deverá ser feita, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
* Se empregado: ficha ou livro de registro de empregado, carteira de trabalho e registro
de inscrição no CREA;
* Se sócio da empresa: última alteração contratual e registro de inscrição no CREA;
* Se profissional contratado como prestador de serviços: Contrato de trabalho,
obedecidas as disposições legais pertinentes e registro de inscrição no CREA.
d) Capacitação técnico-operacional: atestados de capacidade técnica, em nome da
empresa e/ou do responsável técnico, expedidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, que comprovem que o licitante tenha executado ou fiscalizado serviços em
obras com o objeto igual ou semelhante em características e tamanho, ao objeto desta
licitação.
11.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do
Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 (trinta) dias antes da abertura
das Propostas).
b) Livro Diário, onde conste o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis, com
registro na Junta Comercial ou Publicação na imprensa, de acordo com a personalidade
jurídica da empresa licitante, devidamente assinado pelo seu titular ou representante
legal e pelo profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, comprovado através da DHP – Declaração de Habilitação Profissional.
c) As empresas com menos de 01 (ano) de exercício financeiro devem cumprir a
exigência desse item, mediante apresentação de balanço de abertura.
d) Declaração de Ausência de Fato Impeditivo, conforme ANEXO III deste edital;
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e) A falta de quaisquer dos documentos exigidos no item 11 deste Edital, bem como a
colocação de elementos de um envelope em outro, implicará na inabilitação da empresa.
f) Certidão da Junta Comercial do Estado do Licitante, onde comprove o valor do Capital
Social integralizado da empresa.
g) Os licitantes deverão comprovar a prestação de garantia da proposta no valor de 1%
(um por cento) do valor estimado global.
h) Esta garantia deverá ser prestada junto à Comissão Permanente de Licitação, até 01
(um) dia útil antes da data da apresentação das propostas, de acordo com as
modalidades previstas abaixo:





Caução em dinheiro, o licitante deverá retirar o DAM no Núcleo de Tributos,
localizado Praça da Independência, 244, centro, Vereda/Ba;
Fiança bancária, a licitante entregará o documento no original fornecido pela
instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
Beneficiário: Prefeitura Municipal de Vereda
Objeto: Garantia de Participação na Tomado de Preço nº 005-2021
Valor: R$ .............................
Prazo de Validade: 90 dias.
Seguro Garantia, a licitante deverá fazer a comprovação da apólice ou de
documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de até
31/12/2021, contados a partir da data de recebimento dos envelopes e,
apresentar também o comprovante do pagamento do prêmio, sob pena de
inabilitação.

i) A liberação de qualquer garantia somente será feita para as licitantes inabilitadas após
exaurir o prazo de recursos.
j) A garantia da proposta poderá ser executada, quando:



A licitante retirar sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
A licitante for considerada vencedora do certame e não fornecer a garantia
contratual;

l) A execução da garantia da proposta não exime a licitante das demais penalidades,
previstas na legislação em vigor.
m) A falta de quaisquer dos documentos exigidos no item 3 deste Edital, bem como a
colocação de elementos de um envelope em outro, implicará na inabilitação da empresa.
12. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 02):
12.1.1. A Proposta de Preço deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:
12.1.1.1 A planilha orçamentária e Detalhamento de BDI.
12.1.1.2. Os documentos do envelope “02” – Proposta de Preços serão apresentados
em duas vias, as quais deverão ser preenchidas por processo mecânico pelos licitantes
e devidamente rubricadas pelo representante legal, sem quaisquer emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em algarismos e por extenso.
12.1.1.3. A Planilha Orçamentária deve trazer a descrição detalhada das obras a
executar e deverá conter o preço global e unitário propostos expressos em Real (R$),

Município de Vereda
Estado da Bahia
em algarismos arábicos, e por extenso, sem ressalvas, emendas ou rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devendo suas folhas serem rubricadas e a última assinada por quem de
direito. Os preços unitários detalhados devem ser apresentados fazendo uso das
planilhas integrantes do Edital.
12.1.1.4. Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta, ou de quaisquer documentos uma vez entregues os envelopes à Comissão
de Licitação.
12.1.1.5. A proposta de preços deverá corresponder aos praticados pela empresa para
o pagamento a prazo a partir da realização da licitação, englobando todas as despesas
para execução das obras. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e
despesas do objeto da presente Concorrência e todas as despesas com instalação de
canteiros de obras, mobilizações, desmobilizações de instalações provisórias, limpeza
final, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, maquinas, equipamentos, encargos
das leis trabalhistas, e sociais, todos os custos diretos e indiretos e insumos, taxas,
remunerações, bonificações, tributos, despesas fiscais e financeiras, ambientais
(federal, estadual e municipal) veículo transporte, frete pedágio, seguro, operadores,
riscos de utilização, sem exclusão de nenhuma despesa, prevista e não prevista, e,
ainda, quaisquer outras despesas extras e necessárias não especificadas neste edital
mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, bem como por
indenizações de qualquer natureza, na forma da Lei.
12.1.1.6. A empresa proponente será responsável por todas as informações prestadas
na sua proposta, sujeitando-se às penalidades legais caso estas informações venham
a induzir a Comissão em erro de julgamento.
12.1.1.7. O licitante estrangeiro deverá incluir em sua proposta todos os tributos a que
está sujeito o licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe imponha a obrigação
de pagar tal tributo.
12.1.1.8. A Proposta deve distinguir, também, o prazo de validade desta que deve ser
de no mínimo 60 dias.
12.1.2. Caso seja verificado erro de soma na planilha, a Comissão de licitação se
reserva no direito de fazer correção, considerando-se sempre os preços unitários, os
quais sempre prevalecerão.
12.1.3. Caso haja divergência entre o preço escrito em algarismos e aquele escrito por
extenso, prevalecerá sempre o segundo, podendo esta Comissão de Licitação alterar
os valores, adequando-os.
13. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:
13.1. O presente certame será processado e julgado de acordo com o procedimento
estabelecido no artigo 43 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, bem
como, a Lei Complementar nº 123/06.
13.2. Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a
Documentação e a Proposta de Preço da licitante, nenhum outro envelope será
recebido, nem tampouco será permitida a sua troca ou recebimento de adendos,
acréscimo ou esclarecimentos aos já entregues, ressalvado o disposto no parágrafo 3º
do artigo 48 da Lei Federal n. 8.666/93;
13.3. É facultado à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitação, promover ou determinar diligência destinada a esclarecer ou complementar

Município de Vereda
Estado da Bahia
a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que
deveriam constar originalmente da proposta.
13.4. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão
de Licitação, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.
13.5. Toda documentação apresentada pelos licitantes, que fazem parte do
cumprimento ao estabelecido no Edital, deverão estar legíveis, não sendo aceitos
documentos com grau de dificuldade na identificação.
14. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO:
14.1. No dia, local e hora designado nas disposições preliminares deste edital, em
Sessão Pública, a Comissão de Licitação iniciará os trabalhos, solicitando a entrega da
credencial com a identificação pessoal do representante legal ou preposto, sendo
admitido no máximo um por licitante. Analisadas as credenciais e estando as mesmas
de acordo com as exigências descritas neste Edital, será registrado em seguida o nome
das empresas licitantes presentes, lavrando-se ata circunstanciada, a ser assinada
pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.
14.1.1. Qualquer irregularidade apresentada no documento de credenciamento
acarretará o impedimento do representante legal ou preposto da Empresa de se
manifestar durante a sessão, podendo desta participar como mero expectador.
14.2. Na sequência serão os representantes credenciados, convidados a apresentarem
os envelopes de nº. 01e 02, sendo que, após o recebimento dos envelopes, o Presidente
da Comissão de Licitação convocará os seus respectivos membros e os credenciados
para assinarem o fecho do envelope 02, contendo a documentação atinente a Proposta
de Preços, haja vista, que o mesmo pode vir a não ser aberto na sessão inaugural.
14.3. Finalizada as assinaturas dos envelopes 01 e 02, nesta mesma sessão serão
abertos o envelope “01” de todos os licitantes, devendo a documentação deles
constante ser examinadas por todos os representantes devidamente credenciados, que
a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação.
14.3.1. Antes de efetuar o julgamento da habilitação das demais participantes, a
Comissão de Licitações identificará e comunicará a participação ou não de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições
especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
14.4. Por ocasião da conferência dos documentos de habilitação dos licitantes
participantes, é facultada a Comissão de Licitação, caso julgue necessário interromper
a sessão para ulterior divulgação do resultado de habilitação via imprensa oficial.
14.5. Uma vez não utilizando a CPL da faculdade de interromper a sessão inaugural
para divulgação ulterior da apreciação dos documentos de habilitação, comunicará está
na mesma sessão, o resultado da habilitação aos licitantes.
14.6. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão de
Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas
adotará o seguinte procedimento:
a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se
sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão
inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas
exigências;
b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:
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b.1 - o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação;
ou
b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do
julgamento da habilitação fiscal em relação àquela Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a
classificação definitiva das propostas com a aplicação do §1º do art. 43 da LC nº
123/2006, se for o caso.
14.7. Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, o licitante Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de
decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade
de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual
penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.
14.8. Finda a comunicação do resultado de habilitação, desde que todos os licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão, poder-se-á passar
imediatamente à abertura dos envelopes “02” – Proposta de Preços. Neste momento
recolhido os envelopes de proposta de preço dos licitantes inabilitados os envelopes
“02” – Proposta de Preços fechados, ficando à disposição das empresas inabilitadas
para serem retiradas no prazo de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual
serão inutilizados.
14.9. Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão de Licitação não poderá
desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
14.10. Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
será marcada data para abertura dos envelopes “02”, observando o prazo de recurso
estabelecido no presente edital.
14.11. No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas, e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência
expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão
abertas as propostas de preços dos licitantes habilitados.
14.11.1. Por ocasião da conferência dos documentos de Proposta de Preços dos
licitantes participantes, é facultada a Comissão de Licitação, caso julgue necessário
suspender a sessão para ulterior divulgação do resultado.
14.12. Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificação provisória
pela ordem crescente dos preços apresentados.
14.12.1. A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo "Menor Preço
Global".
14.13. Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço foi
apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de
Licitações, VERIFICARÁ SE A CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR ESTÁ COM A
ANÁLISE DA REGULARIDADE FISCAL SUSPENSA, nos termos do previsto no item
14.6, item b.2, em estando sobrestará o julgamento das propostas e retomará a análise
da habilitação fiscal desta proponente, intimando-a para, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, regularização da
documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
14.14. Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada
vencedora do certame.
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14.15. Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída
do certame, e retomando a licitação na forma do item 14.16.
14.16. Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi
apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de
Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44
da LC nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.
14.16.1. Entende-se por empate, no caso acima assinalado, as situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
14.17. Ocorrendo empate fictício, na acima definida, a Comissão de Licitações
procederá da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação
provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal, será adjudicado
em seu favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o
e 2o do art. 44 da LC nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
14.18. O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados
da intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço.
14.19. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da
LC nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
14.20. Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
14.21. Ocorrido no julgamento empate entre duas ou mais Propostas de Empresas não
enquadradas na condição de Micro ou Pequena e havendo necessidade de desempate,
em qualquer das classificações, o desempate será procedido através de sorteio, a fim
de que se obtenha ordem de classificação para as Propostas das Licitantes. A ordem
de classificação das Propostas empatadas será obtida sorteando-se inicialmente a 1ª
(primeira) colocada, a seguir a 2ª (segunda) colocada e assim sucessivamente.
14.21.1. O desempate será realizado em sessão pública, onde será lavrada Ata
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Julgamento e pelos
representantes das Licitantes presentes que o desejarem.
14.22. O resultado do julgamento será dado pelo meio de comunicação mais célere
possível.
14.23. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou desclassificação de todas as
propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de
5 (cinco) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.
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14.24. A abertura do envelope nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL de qualquer licitante,
cuja inabilitação foi confirmada, no recinto onde se realize a sessão de julgamento desta
licitação será considerada pela Comissão de Licitação como perturbação à licitação,
crime capitulado no Art. 93 da Lei nº 8.666/93, devendo o Presidente comunicar esse
fato ao Prefeito Municipal para que este represente o fato ao Ministério Público, a quem
compete à promoção da competente Ação Penal.
15. HOMOLOGAÇÃO:
15.1. -Após o julgamento a Comissão Especial de Licitação remeterá o processo, com
a ordem de classificação das licitantes, à autoridade superior (Prefeito) para homologar,
ou não, todo procedimento.
16. ADJUDICAÇÃO e INSTRUMENTOS DE CONTRATAÇÃO:
16.1 – Homologado o procedimento a autoridade superior adjudicará ao licitante
vencedor o objeto da licitação, ficando a subsequente efetivação do contrato de
execução a ser firmado em até cinco dias úteis, com a convocação da licitante
vencedora para assiná-lo no prazo de até setenta e duas horas.
16.2 - Na eventualidade do Objeto não vir a ser adjudicado por desinteresse da Licitante
Vencedora, ou pelo não comparecimento para assinatura do Instrumento de
Contratação, bem assim pela não apresentação da garantia contratual prevista neste
Edital, o Município de Vereda considerará tal conduta como descumprimento total da
obrigação assumida, podendo adjudicá-lo às Licitantes classificadas em posições
subsequentes, e demais disposições constantes do Edital, observando-se as mesmas
condições e preços ofertados pela Licitante Vencedora.
16.2.1 - Se houver mais de uma recusa, poder-se-á adotar procedimento idêntico para
as demais licitantes classificadas.
16.3 - A Prefeitura de Vereda poderá optar pela não contratação ou contratação parcial
do objeto da TOMADA DE PREÇO, no interesse da Administração Municipal, não
cabendo a Licitante vencedora qualquer tipo de indenização.
16.4. O município se reserva ao direito de aprovação final do projeto antes do início das
obras.
16.6. O prazo de execução do contrato objeto desta licitação será até 31/12/2021,
contados a partir da data do recebimento, pela Contratada, da data da ordem de início
da obra, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA, através da Secretaria
Municipal de Obras.
16.6.1. Em tendo a Contratada sede fora do Município de Vereda, fica a mesma, no
prazo máximo de até 15 dias da data da assinatura do contrato, obrigada a fixar um
escritório na sede do Município de Vereda, a fim de responder perante as fiscalizações
a serem feitas pela Secretaria de Obras.
16.6.1.1. Caso a empresa contratada não satisfaça a condição acima epigrafada, o
contrato será automaticamente rescindindo.
16.7. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente,
os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado na forma
dos artigos 54 e 55 da Lei 8.666/93.
16.8. O licitante que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressão que, a critério do MUNICIPIO DE
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VEREDA, se façam necessários nos serviços desta licitação, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.8.1 – Caso a empresa contratada não satisfaça a condição acima epigrafada, o
contrato será automaticamente rescindindo.
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
17.1. Eventuais recursos administrativos deverão ser interpostos mediante petição
escrita e fundamentada, no prazo de até cinco dias úteis, contados da intimação ou
publicação do ato dirigida ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, o qual reconsiderando ou não a decisão emanada pela Comissão,
encaminhara o recurso ao Prefeito Municipal, observando-se para fim, o rito e as
disposições estabelecidas no Capítulo V, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, e
alterações posteriores.
17.2.A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes que
poderão impugná-los no prazo de cinco dias úteis.
17.3. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de preços, terão efeito suspensivo.
17.4.A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “e” do inciso I do art. 109
da Lei n° 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado – Parte I,
salvo para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que for adotada
a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados.
17.5. A peça recursal deverá ser clara, precisa e específica quanto ao pedido de reforma
da decisão, inadmitindo-se pedido genérico.
17.6. Deverá ainda, o recurso ser acompanhado de tantas cópias de idêntico teor quanto
forem os Licitantes, com vistas a se emprestar maior transparência ao ato, bem como
para facilitar o exercício da faculdade de impugnar ou não o recurso.
17.7. Nas fases recursais, que se sucederem na licitação, Licitantes terão amplo acesso
ao processo e demais documentos que integrarem a licitação, inclusive as propostas
após serem os envelopes abertos; podendo ser reproduzidas em tantas cópias quantas
se fizerem necessárias para defesa dos seus direitos, responsabilizando-se, contudo, o
Licitante pelo uso indevido dos documentos, textos, frases, palavras etc. que forem
copiados.
18. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO;
18.1. Ocorrendo interesse por parte da Administração Municipal, sem que caiba aos
participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) revogada por razões de interesse público ou anulada por ilegalidade esta licitação,
ou
b) adiada a abertura desta licitação, ou
c) alterado este instrumento convocatório, com fixação de novo prazo.
18.2. No caso de revogação ou anulação após a celebração do contrato e a expedição
da ordem de serviço competente o município se compromete a indenizar a Contratada
pelos serviços executados até a data em que for declarada a decisão de nulidade ou
revogação.
18.3. Em qualquer dos casos que implique em desfazimento do processo licitatório será
assegurada o contraditório e ampla defesa.
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19. DA SUB-EMPREITADA
19.1. Havendo interesse poderá a Contratada, mediante expressa anuência da
Contratante:
19.1.1. Sub-empreitar em parte o objeto da presente licitação, sem prejuízo da
responsabilidade da CONTRATADA;
19.1.2. Havendo Sub-Empreitada o pagamento das faturas emitidas pelo SubEmpreiteiro será realizado diretamente pela Contratada.
19.2. No caso da ocorrência de fusão, cisão ou incorporação, a contratada deverá
comprovar a não diminuição de sua capacidade técnica, administrativa, financeira e
operacional.
19.3. Para se proceder as alterações contratuais citadas, a Contratada deverá:
19.3.1. Comunicar a pretensão à Contratante por escrito;
20. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
20.1. O pagamento será efetuado de modo parcelado, a partir de medição, realizado e
aprovado por Engenheiro recomendado pelo Município, mediante apresentação de nota
fiscal, ART/CREA da obra, acompanhada das certidões negativas exigíveis.
20.2. A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1 % (um por cento) do
valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha
orçamentária, desde que comprovada a sua responsabilidade. O valor correspondente
deverá ser descontado na fatura mensal.
20.3. No caso do não cumprimento do prazo estabelecido acima, as faturas serão
atualizadas financeiramente, calculando “pro-rata”, a taxa de 1 % (um por cento) de
juros ao mês.
20.4. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, os
contratos em que seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta
da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
20.5. A prioridade anual nos contratos do que trata o caput deste artigo será contada a
partir da data base do orçamento da Prefeitura Municipal de Vereda.
20.6. Os preços contratuais no caso de reajustes terão como base os índices setoriais
da Fundação Getúlio Vargas – FGV de acordo com a seguinte fórmula:
R = P0 x { (L1 - L0) / L0}
P1 = P0 + R
Onde:
R = Valor do reajustamento;
P0 = Valor do preço básico a ser reajustado;
L1 = Índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente ao mês
de reajuste;
L0 = Índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente a data
base da proposta e na eventualidade do índice deixar de existir, será
adotado automaticamente o índice que venha a substituí-lo.
P1 = Valor do preço reajustado
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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21.1. O não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a
proponente/contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis:
21.1.1. Advertência;
21.1.2. Multa;
a) 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta em caso de recusa injustificada
do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) corridos a contar
da sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da
parte dos serviços não realizados, em cumprimento ao cronograma físico-financeiro;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dos serviços não realizados por cada dia
de atraso subsequente ao trigésimo.
21.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
21.1.4. Declaração de inidoneidade.
21.2. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretem prejuízo de monta ao interesse da obra contratada.
21.3. A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas ou
ainda diretamente da contratada.
21.3.1. No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, esta deverá ser
recolhida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do fim do processo
administrativo.
21.4. As penalidades previstas nos subitens 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3 e 21.1.4 serão
aplicadas pela autoridade competente, após instrução de processo administrativo
iniciado para tal fim, assegurado a ampla defesa e o contraditório, pela
proponente/contratada, através de recurso ou pedido de reconsideração que será
dirigido ao Sr. Prefeito Municipal.
21.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato, devidamente justificado, do Prefeito
Municipal de Vereda.
21.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
21.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
21.8. No caso de infração contratual o município poderá, levando em conta a gravidade
da infração, desde logo considerar rescindido o contrato, hipótese em que será devida
pelo Contratado multa de ate 10%(dez) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das
perdas e danos que venham a ser apuradas.
22. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL:
22.1. A inexecução total do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei.
22.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial:
22.2.1. O descumprimento total pela contratada, de quaisquer das obrigações previstas
neste edital, bem como das cláusulas contratuais;
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22.2.2. Qualquer transferência total ou parcial do contrato, em desacordo com o item 18
deste ato convocatório;
22.2.3. A decretação de falência ou insolvência civil da contratada;
22.2.4. A dissolução da sociedade;
22.2.5. A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato;
22.2.6. A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à contratante;
22.2.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
22.2.8. A supressão, por parte da Administração, das obras, serviços, instalações ou
fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no parágrafo primeiro do artigo 65, da Lei 8.666/93;
22.2.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante
decorrentes de serviços ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando à
contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
22.2.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
22.3 O conhecimento posterior de qualquer fato ou circunstância superveniente que
desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica da empresa contratada,
implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido assinado.
22.4. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades
da contratada relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se
encontrarem, serão entregues à Contratante, que os executará, por si ou por terceiros,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.
22.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
23. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
23.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas
e observados os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente
pelas consequências da inexecução total ou parcial, na forma contida neste edital.
23.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do
Município, especialmente designados pela autoridade competente.
23.3. Os responsáveis pela fiscalização verificarão se as obras executadas pela
contratada conferem com a descrição e especificação constantes dos anexos do edital,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefeito Municipal, no prazo
máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis.
23.4. A contratada é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução
por órgão do Município.
23.5. A Contratada deverá manter, no local da obra, preposto aceito pelo Município para
prover o que disser respeito à regular execução do contrato, que será o responsável
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pela manutenção do “Diário de Obras”, onde deverão ser anotadas diariamente todas
as ocorrências das obras e serviços.
23.6. Será obrigatório o uso de uniforme e equipamentos de segurança pertinentes ao
tipo de trabalho desempenhado pela Contratada.
23.7. Para fins de facilidade no momento dos contatos e das fiscalizações a Contratada,
caso tenha sua sede fora do município, deverá manter durante a obra escritório de
representação em Vereda.
23.7.1. O prazo para instalação desse escritório é de no máximo quinze dias a partir da
assinatura do contrato.
24. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONRATUAL
24.1. Executado o contrato, seu objeto será recebido de acordo com o inciso I, alíneas
a e b, parágrafo 1º do artigo 73 da Lei nº 8.666/93.
24.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução
do Contrato.
24.3. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da
aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.
24.4. A Contratada, tendo em vista o controle de qualidade que deverá ser
implementado ao iniciar as obras, é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato no qual se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos materiais
empregados.
25. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES:
25.1.- Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da validade da Proposta, sem que haja
convocação para a contratação, fica a Licitante liberada dos compromissos assumidos.
25.2. - A apresentação da Proposta importa na aceitação tácita e integral de todos e de
cada um dos itens do Edital.
26. DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. A empresa vencedora deste certame será a única responsável por eventuais
danos ou acidentes que vier a causar a terceiros na execução dos serviços, bem como
por todos os encargos e despesas trabalhistas.
26.2. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos
omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, à luz da legislação vigente.
26.3. O Município tem o dever e qualquer pessoa a faculdade de comunicar ao Ministério
Público os fatos que importem em conduta ilícita de licitantes, nos termos e para fins do
art. 96 da lei 8.666/93.
26.4. A apresentação de qualquer documento redigido originalmente em língua
estrangeira e em qualquer fase da licitação deverá ser acompanhada de tradução para
língua português, feita por tradutor juramentado, sob pena de ser desconsiderado para
os fins a que se destina.
26.5. Não será considerada a proposta encaminhada por via postal.
26.6. Os casos omissos deverão ser solucionados pela Comissão Permanente de
Licitação, segundo os princípios jurídicos aplicáveis.
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27. ESCLARECIMENTOS:
27.1. Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a Licitação deverão ser somente
solicitados por escrito e encaminhados à Prefeitura de Vereda- Ba – Comissão Especial
de Licitação, no endereço constante nas Disposições Gerais, porém, somente serão
aceitos até 02(dois) dias antes da data da apresentação dos envelopes “Documentos
de Habilitação” e “Proposta”.
27.2. Não sendo feitos neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos Documentos de
Habilitação e da Proposta, não cabendo, portanto, às Licitantes, direito a qualquer
reclamação posterior.
27.3. As interpretações e esclarecimentos elaborados pela Prefeitura de Vereda- BA,
serão comunicados por escrito, a todas as empresas que tiverem adquirido o Edital.
27.4. Somente terão valor as interpretações e/ou esclarecimentos, correções e/ou
alterações escritas, fornecidas pela Prefeitura, segundo a forma anteriormente descrita.
28. – DOS ANEXOS:
28.1 – Faz parte integrante deste Edital:
Anexo I –Planilha Orçamentária e BDI;
Anexo II - Modelo de Credenciamento;
Anexo III - Modelo de Declaração de Menor e de Fato Impeditivo;
Anexo IV- Minuta de Contrato
Anexo V – Declaração de Cumprimento dos requisitos de Micro e Pequena Empresa.
Anexo VI - Memorial Descritivo
Anexo VII – Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital
Anexo VIII – Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação.

Vereda, 14 de janeiro de 2021.

Eliana Lacerda Carrilho
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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ANEXO I
Planilha Orçamentária
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO.
LOCAL: VEREDA/BA – SEDE E DISTRITO
REFERÊNCIA: SINAP 11/2020
BDI: 24,03%
Item

SINAP

1
1.1

Comp

1.2

93584

1.3

98524

2
2.1

97633

2.2

97625

2.3

72895

3
3.1

87496

3.2

comp

3.3

comp

3.4

94970

3.5

92873

4
4.1

100331

4.2

100391

4.3

100390

4.4

92540

4.5

94446

4.6

94228

4.7

94231

4.8

94226

5
5.1

Descrição

Unid

Quant

Unitário

Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

91313

Placa da obra em chapa de aço galvanizado
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário, AF_04/2016
Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018
DEMOLIÇÕES
Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
Demolição de alvenaria de qualquer tipo de bloco, de forma
mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017
Cargas, manobras e descargas de materiais diversos com caminhão
basculante 6m³, (cargas e descargas manuais)
ALVENARIAS E CONCRETOS
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado na horizontal 9 x
19 x 19 cm, (espessura 9 cm) de parede com área líquida menor que
6m2 sem vão e argamassa de assentamento com preparo manual.
AF_06/2014.
Laje pré-moldada beta 11, para 1 kN/m², inlcuindo vigotas tijolos
armadura negativa, capeamento 3 cm de concreto 20 Mpa escoramento, material e mão-de-obra.
Armação aço CA-50 para 1m³ de concreto
Concreto Fck 20 Mpa, traço 1: 2,7 : 3 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira 600L. AF_07/2016.
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. AF_12/2015
COBERTURAS
Retirada e recolocação de telhas cerâmicas capa canal, com mais de
2 águas, incluso içamento. AF_09/2019
Retirada e recolocação de caibros em telhado, com 2 ou mais águas,
com telha erâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte
vertical. AF_07/2019
Retirada e recolocação de ripa em telhado, com 2 ou mais águas, com
telha erâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical.
AF_07/2019
Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhado
de mais que duas águas, para telha de encaixe cerâmica ou concreto incluso transporte vertical. AF_07/2019
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2
águas - incluso transporte vertical. AF_07/2019.
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 50
cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019.
Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm, incluso
transporte vertical. AF_07/2019.
Subcobertura com manta plástica revestida com película de alumínio,
incluso transporte vertical. AF_07/2019
ESQUADRIAS E VIDROS
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão popular, 0,70m x2,10m, inclusos dobradiças, montagem e

m²

14

423,67

m²

10

793,74

m²

3.300

3,61

100

23,31

m³

80

51,30

m³

750

19,57

m²

650

98,96

m²

5.932,38
7.937,40
11.913,00

2.331,00
4.104,00
14.677,50

64.324,00
m²

80

101,05

m³

25

904,01

m³

25

477,89

m³

25

230,21

m²

1.350

25,99

m²

480

20,71

8.084,00
22.600,25
11.947,25
5.755,25

34.681,50

9.940,80
m²

480

25,12
12.057,60

m²

430

82,59

m²

610

56,38

m

160

84,33

m

260

49,62

m²

115

20,97

u

16

822,95

35.513,70
34.391,80
13.492,80
12.901,20
2.411,55

13.167,20
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5.7

73838/001

5.8

72117

instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. AF_07/2019
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão popular, 0,80m x2,10m, inclusos dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. AF_07/2019
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão popular, 0,90m x2,10m, inclusos dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. AF_07/2019.
Janela de madeira almofadada 1A 1,50 x 1,50 m, de abrir, incluso
guarnição e dobradiças
Janela de alumínio de correr, 2 folhas para vidros, com vidros,
batentes, acabamento de acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive
alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_07/2019.
Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e
pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e
contramarco. Fornecimento e instalação. AF_07/2019.
Porta de vidro temperado, 0,90x2,10m, espessura 10 mm, inclusive
acessórios
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm

5.9

comp

Portão de ferro em chapa de aço galvanizada plana 14 gsg

5.2

5.3

91314

91315

5.4

Comp

5.5

94570

5.6

94559

6
6.1

96486

6.2

96121

7
7.1

7.2

87871

87530

7.3

4825

7.4

98695

7.5

87274

8
8.1

87702

8.2

87249

8.3

34353

8.4

98680

9
9.1

88483

9.2

88497

9.3

comp

FORROS
Forro de PVC liso, para ambientes comerciais - inclusive estrutura de
fixação. AF_05/2017
Acabamentos para forro, roda-forro em perfil metálico e plástico.
AF_05/2017
REVESTIMENTO
Chapisco aplicado em estruturas de concreto em alvenarias internas,
com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo
manual. AF_06/2014
Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1 : 2 :
8 (cimento/cal/areia média), preparo manual, aplicada manualmente
em faces internas de paredes, espessura 20 mm, com execução de
taliscas. AF_06/2014.
Peitoril/soleira em mármore branco, polido, largura de 25 cm,
assentado sobre argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo
manual da argamassa corte reto.
Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2 cm. AF_09/2020.
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo
esmaltada extra de dimensões 33x45cm, aplicada em ambiente de
área menor que 5m2 a meia altura da parede. AF_06/2014.
PAVIMENTAÇÃO
Contra-piso argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo manual,
aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6 cm.
AF_06/2014.
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra,
dimensões 45 x 45 cm, aplicada em ambiente de área menor que 5m2.
AF_06/2014.
Argamassa colante AC II
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessura
3 cm, preparo mecânico da argamassa. AF_09/2020.
PINTURAS
Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão.
AF_06/2014.
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.
AF_06/2014.
Caiação externa ou interna, sobre revestimento liso, com adição de
fixador, duas demãos

u

20

861,28
17.225,60

u

10

926,42
9.264,20

u

5

2.106,66

m²

12

260,80

10.533,30

3.129,60
m²

7

766,23
5.363,61

u

5

1.677,54

m²

11

238,57

m²

35

361,14

m²

485

88,19

m

367

13,61

m²

1.000

16,06

8.387,70
2.624,27
12.639,90

42.772,15
4.994,87

16.060,00
m²

870

43,97
38.253,80

m

19

92,64

m

18

90,32

m²

194

78,23

1.760,16
1.625,76

15.176,62

m²

292

64,64
18.874,88

m²

292

67,04

kg

950

1,50

m²

180

49,80

m²

2.800

3,40

m²

2.800

15,89

m²

500

12,53

19.575,68
1.425,00
8.964,00

9.520,00
44.492,00
6.265,00
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9.4

74065/001

9.5

74245/001

9.6

88489

10
10.1

84665

10.2

13521

10.3

10848

10.4

34723

11
11.1

96385

11.2

6081

11.3

96386

11.4

368

12
12.1

97660

12.2

97661

12.3

97665

12.4

93144

12.5

12.6

12.7

12.8

93128

93145

93141

97585

12.9

100919

12.10

97592

12.11

5044

12.12

91924

12.13

91926

12.14

91928

12.15

91932

12.16

20111

12.17

13393

Pintura esmalte fosco em esquadrias de madeira ou de ferro, duas
demãos, sobre fundo nivelador branco
Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos
Aplicação manual de pintura com tinta látex em paredes, duas
demãos. AF_06/2014.
SINALIZAÇÕES
Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.
Placa de aço esmaltada para identificação de ruas e avenidas,
dimensões 45 x 25 cm
Placa de inauguração metálica, 40 x 60 cm
Placa de sinalização em chapa de aço número 16, com pintura
refletiva
MOVIMENTO DE TERRA
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - exclusive escavação, carga, transporte e solo. AF_11/2019.
Argila ou barro para aterro/reaterro - com transporte até 10 km
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive escavação, carga, transporte e solo. AF_11/2019.
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida - sem
transporte)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Remoção de interruptores/Tomadas elétricas, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017.
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017.
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.
AF_12/2017.
Ponto de utilização de equipamento elétricos, residencial, incluindo
suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. AF_01/2016.
Ponto de iluminação residencial, incluindo interruptor simples, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminária e lâmpada). AF_01/2016.
Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor
simples e tomada 10A/250V. Caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento(excluindo luminária e lâmpada).
AF_01/2016.
Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
AF_01/2016.
Luminária tipo calha de sobrepor, com 2 lampadas tubulares
fluorescente de 18w, com reator de partida rápida – fornecimento e
instalação. AF_ 02/2020
Lâmpada fluorescente espiral branca 45 W, base E27 - fornecimento
e instalação. AF_ 02/2020
Luminária tipo plafon de sobrepor, com 1 lampadas LED de 12/12W,
sem reator – fornecimento e instalação. AF_ 02/2020
Poste de concreto circular, 200 kg, H= 9m - fornecimento e colocação
Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm2, antichama 450/750V, para
circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_ 12/2015.
Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm2, antichama 450/750V, para
circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_ 12/2015.
Cabo de cobre flexível isolado 4mm2, antichama 450/750V, para
circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_ 12/2015.
Cabo de cobre flexível isolado 10mm2, antichama 450/750V, para
circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF_ 12/2015.
Fita isolante adesiva, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20m.
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em
chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 A
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3.642,00
2.288,50
3.192,52
4.365,00
6.255,00
5.384,00
7.545,00
4.048,00
2.660,72

Município de Vereda
Estado da Bahia
12.18

12039

12.19

93656

12.20

93658

12.21

93665

12.22

93672

13
13.1
13.1.1

97663

13.1.2

86931

13.1.3

100848

13.1.4

86888

13.1.5

100858

13.1.6

86872

13.1.7

86874

13.1.8

86902

13.1.9

86904

13.1.10

86906

13.1.11

86910

13.1.12

86911

13.1.13

86913

13.1.14

86916

13.1.15

86877

13.1.16

86878

13.1.17

86879

13.1.18

86883

13.1.19

86885

13.1.20

86889

13.1.21

86900

13.2
13.2.1

89404
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Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em
chapa de aco galvanizado, para 24 disjuntores din, 100 A
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento
e instalação. Af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento
e instalação. Af_10/2020
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e
instalação. Af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e
instalação. Af_10/2020
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Louças e Metais
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso
engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao.
Af_01/2020
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca fornecimento e instalação. Af_01/2020
Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente fornecimento e instalação. Af_01/2020
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento
e instalação. Af_01/2020
Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular
- fornecimento e instalação. Af_01/2020
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão
popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão
popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de
cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de cozinha,
padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrão popular fornecimento e instalação. Af_01/2020
Torneira plástica 3/4” para tanque - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Válvula em metal cromado 1.1/2” x 1.1/2” para tanque ou lavatório,
com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2” para pia fornecimento e instalação. Af_01/2020
Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou sem
ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 40cm - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de
cozinha - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm fornecimento e instalação. Af_01/2020
Água Fria
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
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231,60
321,20
4.786,80
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3.412,00
2.066,00
3.368,00
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13.3.1

89508

13.3.2

89509

13.3.3

89512

13.3.4

89584

13.3.5

88503

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Água Pluvial
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento. Af_12/2014
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento. Af_12/2014
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento. Af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.
Af_12/2014
Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios

13.3.6

88504

Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios

13.2.4

89359

13.2.5

89360

13.2.6

89362

13.2.7

89363

13.2.8

89368

13.2.9

89369

13.3.

14
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

89711

89712

89713

89714

89728

89731

89742

89748

14.9

43432

14.10

11881

14.11

89707

14.12

14.13

39361

39363

Esgoto Sanitário
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
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
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. Af_12/2014
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitário. Af_12/2014
Curva curta 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
Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada,
dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m
Caixa de gordura cilindrica em concreto simples, pre-moldada, com
diametro de 40 cm e altura de 45 cm, com tampa
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
Fossa septica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilindrica, com
tampa, em polietileno de alta densidade (pead), capacidade
aproximada de 1100 litros (nbr 7229)
Fossa septica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilindrica, com
tampa, em polietileno de alta densidade (pead), capacidade
aproximada de 5500 litros (nbr 7229)
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Total

943.148,53
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO
Recuperação, manutenção e conservação de estradas vicinais

CONTRATANTE
Município de Vereda

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativas de percentual da base de
cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)

40%
5%

Itens

Siglas

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesa financeira
Lucro
Tributo (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – 0% ou 4,5% Desoneração
BDI Sem Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

AC
SG
R
DF
L
CP
ISS
CPRB

%
Adotado
4,67
0,74
0,97
1,21
8,69
3,65
2
0

BDI
PAD

24,03

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste
tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
adotado para elaboração do orçamento foi sem desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada
para a Administração Pública.
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ANEXO II
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Local, ____de ________________ de 20xx.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDA
(ENDEREÇO)
Ref: Tomada de Preço nº 005-2021
ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA LICITANTE
A _______________________________________________, CNPJ nº ____________,
Por seu representante legal infra assinado, CREDENCIA para em seu nome, o Sr.
___________________________________Carteira
(s)
de
identidade
nº________________e CPF nº _______________, sendo a pessoa devidamente
AUTORIZADA nos termos do Art. 653 do novo Código Civil Brasileiro para representála junto a essa COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDA, consoante a
exigência contida no Edital da Licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis
para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e
quaisquer deliberações atinentes a esta Tomada de Preço ficando-lhe (s) vedado o
substabelecimento.
Atenciosamente,
______________________________________________________________
(Nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante)
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A N E X O III
MODELO DE DECLARAÇÃO DO MENOR DE AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO MUNICÍPIO DE VEREDA.
Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações
posteriores, DECLARAMOS, para fins de participação na licitação retro mencionada
que:
a.) Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública,
direta ou indireta;
b.) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
c.) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
d.) Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou
em comissão;
e.) Atesta o estrito cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição
Federal/88, estando ciente que qualquer eventual infringência a esta regra,
devidamente comprovada, acarretará imediata inabilitação, desclassificação e
até a rescisão de eventual contrato a ser firmado.
Por ser a expressão da verdade, eu _______________________________
representante legal desta empresa, firmo a presente.
Local e data.
Assinatura e carimbo.
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ANEXO IV

Minuta do Contrato nº

**/20**

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: ***********, Pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o
nº *********, com sede na *********, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr.
************, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADA: **********, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ nº. ******, estabelecida à *******, representada neste ato pelo Sr**********,
devidamente inscrito no CPF sob o n.º ********, doravante denominado CONTRATADA.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente considerando as
expressas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, atos
consequentes, bem assim na Tomada de Preço nº xxx/xxxx, a que se procedeu, todos
integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como
efetivamente o fazem, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de empresa
especializada para Contratação de empresa para reforma e ampliação dos prédios
públicos em diversas localidades desse Município, para ser firmado com o Município de
Vereda/Ba, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e que
reciprocamente outorgam e aceitam.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente CONTRATO a execução, completa e perfeita, sob o regime
de empreitada, por preço unitário, de “contratação de empresa para reforma e ampliação
dos prédios públicos em diversas localidades desse município, conforme planilha anexo i, proveniente da secretaria municipal de obras, para esse Município, conforme
definido nos elementos técnicos constantes dos ANEXOS do respectivo EDITAL e
proposta da Contratada, os quais são parte integrantes do presente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Como contraprestação pela execução integral e correta do objeto deste contrato,
receberá a contratada o valor estimado de R$ ..................... (.....................).
Parágrafo único – O valor deste CONTRATO correrá à conta da seguinte dotação:
0801 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
1020– Construção, Ampliação, Recuperação e Reparação de Edificações Públicas
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0801 - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
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1020– Construção, Ampliação, Recuperação e Reparação de Edificações Públicas
44905100 – Obras e Instalações
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado na tesouraria da Prefeitura Municipal de Vereda, após
autorização do Senhor Prefeito Municipal, mediante a apresentação das certidões
negativas (RECEITA FEDERAL, MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA E ESTADUAL),
ART/CREA da obra e das Notas Fiscais/Faturas emitidas em nome da Prefeitura
Municipal de Vereda/BA, num prazo de até o décimo dia útil após a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura com a respectiva medição expedida pela Secretaria Municipal de
Obras.
Encontram-se inclusos no valor supra, todos os custos necessários à prestação dos
serviços contratados.
Os Serviços, efetivamente, executados serão medidos e pagos em função dos preços
unitários da Proposta de Preços da Contratada.
A execução do contrato será de forma parcelada, obedecendo o plano de execução
previsto no Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE
De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, os
contratos em que seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta
da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1º - A prioridade anual nos contratos do que trata o caput deste artigo será contada a
partir da data base do orçamento da Prefeitura Municipal de Vereda.
§ 2º - Os preços contratuais serão reajustados com base nos índices setoriais da
Fundação Getúlio Vargas – FGV de acordo com a seguinte fórmula:
R = P0 x{ (L1 - L0) / L0}
P1 = P0 + R
Onde:
R = Valor do reajustamento;
P0 = Valor do preço básico a ser reajustado;
L1 = Índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente ao mês de reajuste;
L0 = Índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente a data base da proposta e na
eventualidade do índice deixar de existir, será adotado automaticamente o índice que
venha a substituí-lo.
P1 = Valor do preço reajustado
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo máximo para execução do objeto deste CONTRATO é de até 31/12/2021,
iniciando-se a contagem na data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela
CONTRATANTE.
§ 1º – Os prazos de início de etapas de execução do objeto contratual, de sua conclusão
e de entrega, admitem prorrogação a critério da CONTRATANTE, mantidos todos os
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direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto Lei 8.666/93, e
serão instrumentalizados por termo aditivo.
§ 2º – Os serviços serão executados de acordo com cronograma de trabalho, aprovado
pela CONTRATANTE e as alterações dependem de prévia autorização desta,
expressamente.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES
DA PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços, ora contratados, sem que a
CONTRATANTE, para tal tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos
Imprevistos ou Imprevisíveis, que amparem a situação da CONTRATADA, disso
resultando prejuízo para a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA,
integralmente, pelos citados prejuízos obrigando-se como se obriga, expressamente, a
ressarci-los.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente os
serviços e as disposições do presente CONTRATO, além dos anexos do Edital da
correspondente Licitação, obrigando-se especificamente a:
a) Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras
que possam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato.
b) Executar as obras e serviços de acordo com as Especificações técnicas e Proposta
apresentada e demais elementos técnicos, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas, assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente;
c) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras e
serviços, obedecidos aos limites legais.
d) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações cíveis,
previdenciária, tributária e trabalhista.
e) Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta, ou outra
equivalente, que, assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade
técnica e legal dos serviços, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para
deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária, assim
como, manter durante a Obra em Vereda, escritório de representação, caso tenha sede
fora deste Município.
f) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora
normal de expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inclusive de ordem administrativa.
g) Refazer, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, as obras e serviços que
comprovadamente sejam julgados inadequados ou incorretos pela fiscalização.
h) Providenciar, às suas expensas, cópias de todos os documentos que venham a ser
necessários para a execução das obras e serviços, durante a vigência o contrato.
i) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento de
“Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da Emissão da 1ª
fatura.
j) Manter todos os empregados devidamente fardados e identificados, com os
equipamentos de segurança adequados aos serviços em execução.
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k) Arcar com os custos decorrentes de eventuais trabalhos noturnos ou em dias de
feriados, se necessário, para atender os prazos do seu cronograma, os encargos, as
incidências, a alimentação, a iluminação e outras incidências.
l) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 1º – Em caso de atraso, na execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, as
multas a serem cobradas serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à
época e às etapas, em atraso.
§ 2º – Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de
execução, as importâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança direta,
através da garantia prestada.
§ 3º – Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para
complementação do objeto contratual e sua entrega (se for o caso) a CONTRATADA
ficará, automaticamente, impedida de participar de novas licitações, enquanto não
cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO,
mediante pessoal especializado, designado para tal fim pelo MUNICÍPIO DE VEREDA,
sem que reduza, nem exclua, a responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização
será exercida, no exclusivo interesse da Administração, representada, na oportunidade,
pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não deverá
o fato importar corresponsabilidade do Poder Público Municipal, ou de seus Agentes de
Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão destes.
§ 1º – Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso
duvidoso ou omisso, não previsto, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis,
Regulamentos, Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione
com o objeto deste CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução, quando
se constatar incapacidade técnica da CONTRATADA e seus prepostos e empregados,
sem que a CONTRTATADA faça jus a qualquer indenização.
§ 2º – As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput
desta Cláusula e seu Parágrafo Primeiro, são:
a) Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar
dificuldade no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.
b) Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA, através de correspondência protocolada.
c) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA,
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
d) Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo
para sua retificação.
e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.
CLÁUSULA NONA – DAS TRANSFERÊNCIAS E SUB-EMPREITADAS
É admitido, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA a sub-empreitada de
parte dos serviços, desde que previamente autorizado pela Administração.
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Parágrafo Único - Havendo sub-empreitada, o pagamento das faturas emitidas pelo subempreiteiro ficará a cargo da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante o
Município a fim de receber o Crédito.
CLÁUSULA DÉCIMA– DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
Os recebimentos Provisório e Definitivo do objeto contratual dar-se-ão de acordo com
as disposições constantes dos Art. 73, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os
seguintes prazos e critérios:
 O recebimento provisório das obras será promovido pelo Município, através da
Secretaria de Obras, que verificará e atestará o cumprimento de todas as
exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a
conclusão da obra;
 O recebimento definitivo da obra, só se dará depois de adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no Art. 73, Inciso I, da Lei Federal Nº 8.666/93;
 O município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo
as especificações do objeto da licitação e as disposições do respectivo Edital; O
termo de recebimento será registrado em Livro próprio do Município;
Parágrafo Único – O recebimento Definitivo não isentará a CONTRATADA das
responsabilidades previstas, nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Isenção de Penalidade
Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
30% (trinta por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive
no caso de vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;
A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições
estipulados;
O atraso injustificado no início da entrega dos produtos e ou prestação dos serviços;
A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE;
O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
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No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a
seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem
prejuízo à Administração;
A dissolução da CONTRATADA;
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de
21/06/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MULTA.
As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) Advertência verbal ou escrita;
b) Multas;
c) Declaração de inidoneidade e;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente
de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais
ou condições técnicas estabelecidas.
Parágrafo Segundo. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na implantação
dos softwares solicitados;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das
cláusulas do contrato;
c) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as
perdas e danos que der causa;
d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com
o Município por prazo não superior a dois anos;
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
Parágrafo Terceiro. De qualquer sanção imposta a contratada poderá, no prazo máximo
de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente
fundamentado;
Parágrafo Quarto. As multas previstas nos itens anteriores são independentes e
poderão ser aplicadas cumulativamente;
Parágrafo Quinto. A multa definida na alínea “a” do Parágrafo segundo, poderá ser
descontada de imediato sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na
alínea “b” do mesmo será descontada por ocasião do último pagamento;
Parágrafo Sexto. A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima
referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da
contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
Fica o licitante obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras nos limites permitidos pela Lei 8.666/93, no art
60, § 1º e suas alterações ulteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
A contratante providenciará até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
a publicação, em extrato, do presente instrumento, que deverá ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93,
com as devidas justificativas conforme a seguir:
I. Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada à antecipação
do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação dos serviços;
III. Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO
O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório
Tomada de Preço nº xxx/xxxx, e seus respectivos anexos, bem como à proposta de
preços vencedora, que faz parte integrante deste contrato independentemente de sua
transcrição.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS
Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores, o Decreto
Federal nº 1.070/94 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos
seus casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, e quaisquer outros
documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus
Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA;
Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.
CLAUSULA VIGÉSIMA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Vereda- BA com recusa expressa de qualquer outro
por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de
02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
xxxxxxxxxxxxxx-BA, xx de xxxxxxxxxxx de 20xx.

___________________________________
CONTRATANTE
___________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª_________________________________
2ª_________________________________
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEÇA ME/EPP DE
GOZAR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

(local e data)

,

de

de 20___.

À Prefeitura Municipal de Vereda
Tomada de Preços nº 005-2021.

O licitante ........................... CNPJ .................................... declara que é
............(microempresa ou empresa de pequeno porte)......................., que não se
enquadra em nenhuma das situações previstas no § 4.º do art. 3.º da Lei complementar
nº 123/2006, de modo que pode fruir dos benefícios previstos naquela Lei.

..........................................
Representante Legal
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Reforma, adaptações e ampliação de prédios públicos
ENDEREÇO: Sede, Distritos e demais localidades do Município de Vereda
MUNICÍPIO: Vereda/BA

Janeiro/2021
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Sumário
1.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Error!
Bookmark not defined.
1.1
Placa de obra
Error!
Bookmark not defined.
1.2
Capina e limpeza manual de terreno
Error!
Bookmark not defined.
2.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Error!
Bookmark not defined.
2.1Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento
Error!
Bookmark not defined.
2.2Demolição de alvenaria de qualquer tipo, de forma mecanizada, sem reaproveitamento
Error!
Bookmark not defined.
2.3
Cargas, manobras e descargas de materiais diversos com caminhão basculante 6m³,
rodovia pavimentada
Error!
Bookmark not defined.
3.1
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais),
espessura da parede 9 cm, assentado com argamassa de preparo manual
Error!
Bookmark not defined.
3.2
Laje pré-moldada beta 11, para 1 kN/m², incluindo vigotas, armadura negativa,
capeamento 3 cm de concreto 20 Mpa - escoramento, material e mão-de-obra
Error!
Bookmark not defined.
3.3
Armação aço CA-50 para 1m³ de concreto
Error!
Bookmark not defined.
3.4
Concreto Fck 20 Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico
em betoneira
Error!
Bookmark not defined.
3.5
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas
Error!
Bookmark not defined.
4.1
Retirada e recolocação de telhas cerâmicas, com mais de 2 águas, incluso içamento
Error!
Bookmark not defined.
4.2
Retirada e recolocação de caibros em telhado, com 2 ou mais águas, incluso transporte
vertical
Error!
Bookmark not defined.
4.3
Retirada e recolocação de ripas em telhado, com 2 ou mais águas, incluso transporte
vertical
Error!
Bookmark not defined.
4.4
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2
águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019
Error!
Bookmark not defined.
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4.5
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso
transporte vertical. Af_07/2019
Error!
Bookmark not defined.
4.6
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso
transporte vertical. Af_07/2019
Error!
Bookmark not defined.
4.7
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte
vertical. Af_07/2019
Error!
Bookmark not defined.
4.8
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte
vertical. Af_07/2019
Error!
Bookmark not defined.
5.1
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular,
70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019
Error!
Bookmark not defined.
5.2
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019
Error!
Bookmark not defined.
5.3
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019
Error!
Bookmark not defined.
5.4
Janela de madeira almofadada 1a, 1,5x1,5m, de abrir, incluso guarnições e dobradiças
Error!
Bookmark not defined.
5.5
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento
com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.
Af_12/2019
Error!
Bookmark not defined.
5.6
Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.
Af_12/2019
Error!
Bookmark not defined.
5.7
Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios Error!
Bookmark not defined.
5.8
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm
Error!
Bookmark not defined.
5.9
Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG
Error!
Bookmark not defined.
6.1
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação Error!
Bookmark not defined.

Município de Vereda
Estado da Bahia
6.2
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico)
Error!
Bookmark not defined.
7.1
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com
desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014
Error!
Bookmark not defined.
7.2
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de
taliscas. Af_06/2014
Error!
Bookmark not defined.
7.3
Peitoril/ soleira em mármore, polido, branco comum, l= *25* cm, e= *3* cm, corte reto
Error!
Bookmark not defined.
7.4
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020
Error!
Bookmark not defined.
7.5
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes.
Af_06/2014
Error!
Bookmark not defined.
8.1
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em
áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. Af_06/2014
Error!
Bookmark not defined.
8.2
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45
cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014
Error!
Bookmark not defined.
8.3
Argamassa colante AC II
Error!
Bookmark not defined.
8.4
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo
mecânico da argamassa. Af_09/2020
Error!
Bookmark not defined.
9.1
Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. Af_06/2014 Error!
Bookmark not defined.
9.2
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 Error!
Bookmark not defined.
9.3
Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com duas demãos
Error!
Bookmark not defined.
9.4
Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco
Error!
Bookmark not defined.
9.5
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos
Error!
Bookmark not defined.
9.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
Af_06/2014
Error!
Bookmark not defined.
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10.1 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado
Error!
Bookmark not defined.
10.2 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20 cm
Error!
Bookmark not defined.
10.3 Placa de inauguração metálica, 40 cm x 60 cm
Error!
Bookmark not defined.
10.4 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva
Error!
Bookmark not defined.
11.1 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive
solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019
Error!
Bookmark not defined.
11.2 Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km)
Error!
Bookmark not defined.
11.3 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive
solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019
Error!
Bookmark not defined.
11.4 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Error!
Bookmark not defined.
12.1 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017
Error!
Bookmark not defined.
12.2 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
Error!
Bookmark not defined.
12.3 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Error!
Bookmark not defined.
12.4 Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa,
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016
Error!
Bookmark not defined.
12.5 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016
Error!
Bookmark not defined.
12.6 Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária
e lâmpada). Af_01/2016
Error!
Bookmark not defined.
12.7 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016
Error!
Bookmark not defined.
12.8 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w,
com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Error!
Bookmark not defined.
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12.9 Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 - fornecimento e instalação.
Af_02/2020
Error!
Bookmark not defined.
12.10 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator fornecimento e instalação. Af_02/2020
Error!
Bookmark not defined.
12.11 Poste de concreto circular, 200 kg, h = 9 m (NBR 8451)
Error!
Bookmark not defined.
12.12 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
- fornecimento e instalação. Af_12/2015
Error!
Bookmark not defined.
12.13 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
- fornecimento e instalação. Af_12/2015
Error!
Bookmark not defined.
12.14 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais fornecimento e instalação. Af_12/2015
Error!
Bookmark not defined.
12.15 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
- fornecimento e instalação. Af_12/2015
Error!
Bookmark not defined.
12.16 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
Error!
Bookmark not defined.
12.17 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço
galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100A
Error!
Bookmark not defined.
12.18 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço
galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100A
Error!
Bookmark not defined.
12.19 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.
Af_10/2020
Error!
Bookmark not defined.
12.20 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.
Af_10/2020
Error!
Bookmark not defined.
12.21 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.
Af_10/2020
Error!
Bookmark not defined.
12.22 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.
Af_10/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1 LOUÇAS E METAIS
Error!
Bookmark not defined.
13.1.1 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
Error!
Bookmark not defined.
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13.1.2 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em
plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.3 Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Error!
Bookmark not defined.
13.1.4 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.5 Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.6 Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.7 Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.8 Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.9 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.10 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.11 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão médio
- fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.12 Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.13 Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.14 Torneira plástica 3/4” para tanque - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.15 Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.16 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
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13.1.17 Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento
e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.18 Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Error!
Bookmark not defined.
13.1.19 Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.20 Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.1.21 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Error!
Bookmark not defined.
13.2 ÁGUA FRIA
Error!
Bookmark not defined.
13.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.4 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.5 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.6 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.7 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.8 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.2.9 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
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13.3 ÁGUA PLUVIAL
Error!
Bookmark not defined.
13.3.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.3.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.3.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.3.4 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e
instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.3.5 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios
Error!
Bookmark not defined.
13.3.6 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios
Error!
Bookmark not defined.
13.4 ESGOTO SANITÁRIO
Error!
Bookmark not defined.
13.4.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.4.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.4.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.4.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.4.5 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 Error!
Bookmark not defined.
13.4.6 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Error!
Bookmark not defined.
13.4.7 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 Error!
Bookmark not defined.
13.4.8 Curva curta 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 Error!
Bookmark not defined.
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13.4.9 Caixa de concreto armado pré-moldado, sem fundo, quadrada, dimensões de 0,80 x 0,80
x 0,50 m
Error!
Bookmark not defined.
13.4.10 Caixa de gordura cilíndrica em concreto simples, pré-moldada, com diâmetro de 40 cm
e altura de 45 cm, com tampa
Error!
Bookmark not defined.
13.4.11 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
Error!
Bookmark not defined.
13.4.12 Fossa séptica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com tampa, em polietileno
de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 1100 litros (NBR 7229)
Error!
Bookmark not defined.
13.4.13 Fossa séptica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilíndrica, com tampa, em
polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 5500 litros (NBR 7229)Error!
Bookmark not defined.
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra
Deverá ser fixada em cada obra executada e em local determinado pelo setor de
engenharia municipal, devendo ser confeccionada em chapa metálica, nas dimensões
de 2,00m x2,00m e haste de madeira, conforme modelo da Prefeitura Municipal de
Vereda.
1.2 Capina e limpeza manual de terreno
A completa limpeza do(s) terreno(s) será efetuada dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.
Os serviços serão efetuados de forma manual conforme a necessidade.
Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de
qualquer natureza será removido do canteiro de obras e realizada a correta destinação
do material.
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento
Remoção de revestimento cerâmico existente conforme local indicado em projeto.
Deverá ser realizada a retirada do revestimento cerâmico, inclusive a argamassa colante e
fazendo uso de ferramentas adequadas. Os entulhos provenientes deverão ser carregados,
transportados e descarregados em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta
atividade.

2.2 Demolição de alvenaria de qualquer tipo, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento
Execução da demolição de alvenarias de qualquer tipo, devendo ser realizado conforme
indicado em projeto arquitetônico.
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos
transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de
Trabalho na Indústria da Construção (MTb).
Os serviços deverão ser executados através de mão-de-obra habilitada e fazendo uso obrigatório
de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Demolir as alvenarias apontadas em projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em
local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Os objetos deverão ser
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removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em
queda livre de qualquer material.

2.3 Cargas, manobras e descargas de materiais diversos com caminhão basculante
6m³, rodovia pavimentada
O item deverá ser executado com o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra
necessários para a execução dos serviços: a carga mecanizada e o descarregamento; a seleção
e acomodação manual do entulho em áreas apropriadas.
A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na
legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços.

3. ALVENARIAS E CONCRETOS
3.1 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm (furos
horizontais), espessura da parede 9 cm, assentado com argamassa de preparo
manual
Deverão ser executadas as alvenarias em tijolos cerâmicos de oito furos 9x19x39cm, devendo o
material ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor
uniforme, conforme locais e dimensões indicadas no projeto arquitetônico.
Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração.
Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados.
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante
concentrado líquido a base de resinato de sódio na proporção recomendada pelo fabricante.

3.2 Laje pré-moldada beta 11, para 1 kN/m², incluindo vigotas, armadura negativa,
capeamento 3 cm de concreto 20 Mpa - escoramento, material e mão-de-obra
Considera-se material, equipamentos e mão de obra para execução da fôrma, escoramento e
montagem da laje, preparo, montagem e colocação da armadura complementar, lançamento,
adensamento e cura do concreto, incluindo transporte do concreto até a laje, desforma e
retirada do escoramento.
A montagem da laje se fará com base em projeto estrutural específico, sendo observada
criteriosamente as dimensões e espaçamento dos elementos.
As ferragens serão executadas conforme projeto estrutural específico.
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A espessura do capeamento em concreto o determinado em projeto estrutural. O escoramento
da laje se fará com madeira e ou peças metálicas.
Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
Normas Técnicas: NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do
tronco de cone. *NBR7203-Madeira serrada e beneficiada. NBR7480-Aço destinado a armaduras
para estruturas de concreto armado - Especificação NBR12655-Concreto de cimento Portland Preparo, controle e recebimento – Procedimento NR18-Condições e meio ambiente de trabalho
na indústria da construção.

3.3 Armação aço CA-50 para 1m³ de concreto
As barras para as armaduras serão fornecidas pela CONTRATADA, devendo obedecer
rigorosamente ao projeto, quanto à categoria do aço, diâmetro, disposição, comprimento,
ângulos de dobramento e ganchos.
A armadura de aço será cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo com a
melhor prática usual e as normas da ABNT. Sob circunstância alguma será permitido o
aquecimento do aço da armadura para facilitar o dobramento.
A armadura de aço preparada para colocação será guardada de modo adequado, a fim de evitar
contato com terra e lama, bem como será etiquetada, para permitir pronta identificação. A
armadura, antes de ser colocada em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta
de terra, graxa, tinta, carepa e substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será
mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

3.4 Concreto Fck 20 Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo
mecânico em betoneira
Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

3.5 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas
Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de
cimento.
O transporte deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com
pneus de borracha) para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a
concretagem pela parte mais distante.
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Deverá ser feito o lançamento logo após o amassamento, nas formas previamente molhadas.
Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode
ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros,
o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das
formas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas.
O adensamento deverá ser realizado a partir do início da vibração logo após o lançamento. Evitar
vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior
do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para
que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões,
mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.
Para o acabamento, sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio
posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira, formando as
guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho
de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento
final com desempenadeira de madeira.
A Cura deverá ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por,
pelo menos, sete dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície
concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de
papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
O uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
Observadas as Normas Técnicas: 1) NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo
abatimento do tronco de cone; 2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção.

4. COBERTURAS
4.1 Retirada e recolocação de telhas cerâmicas, com mais de 2 águas, incluso
içamento
As telhas cerâmicas deverão ser removidas conforme indicado em projeto específico, realizada
com auxílio de guincho elétrico, devendo ser observadas as normas técnicas de segurança e
utilização de EPI para realização do serviço.
Será fornecida pela contratada a quantidade necessária de telhas cerâmicas para reposição
necessárias e a mão de obra a ser utilizada.
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4.2 Retirada e recolocação de caibros em telhado, com 2 ou mais águas, incluso
transporte vertical
Os caibros deverão ser removidos conforme indicado em projeto específico, realizada com
auxílio de guincho elétrico, devendo ser observadas as normas técnicas de segurança e utilização
de EPI para realização do serviço.
Será fornecida pela contratada a quantidade necessária de caibros de madeira e pregos para
reposição necessária, e a mão de obra a ser utilizada.

4.3 Retirada e recolocação de ripas em telhado, com 2 ou mais águas, incluso
transporte vertical
As ripas deverão ser removidas conforme indicado em projeto específico, realizada com auxílio
de guincho elétrico, devendo ser observadas as normas técnicas de segurança e utilização de
EPI para realização do serviço.
Será fornecida pela contratada a quantidade necessária de ripas de madeira e pregos para
reposição necessária, e a mão de obra a ser utilizada.

4.4 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais
que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso
transporte vertical. Af_07/2019
Será executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes, ripas e testeiras.
Será utilizado madeira tratada equivalente da região, comprovado tratamento químico
normatizado pela NBR/ABNT.
O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de
responsabilidade da contratada.
Transporte vertical através de guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio,
motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016.

4.5 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas,
incluso transporte vertical. Af_07/2019
Deverá ser executada a cobertura da edificação em telhas cerâmicas tipo plan, em loca
conforme especificado em projeto.
As faces das terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano.
Não apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.
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A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira.
Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito
para manter o alinhamento das ondas.
Transporte vertical através de guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio,
motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016.

4.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm,
incluso transporte vertical. Af_07/2019
Compreende o fornecimento dos materiais, fabricação, transporte, ferramentas, equipamentos
e mão-de-obra necessários à sua colocação, conforme especificações, incluindo parafusos,
buchas, fixadores, selantes, adesivos, arremates, limpeza e demais serviços complementares.

4.7 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical. Af_07/2019
Compreende o fornecimento dos materiais, fabricação, transporte, ferramentas, equipamentos
e mão-de-obra necessários à sua colocação, conforme especificações, incluindo parafusos,
buchas, fixadores, selantes, adesivos, arremates, limpeza e demais serviços complementares.

4.8 Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso
transporte vertical. Af_07/2019
O item remunera o fornecimento da lâmina refletiva revestida nas duas faces com alumínio,
entremeadas por reforço interno em fibra de vidro, colado com adesivos especiais, com
espessura total de 0,30 mm; remunera também o fornecimento de ripas, materiais acessórios e
a mão-de-obra necessária para a instalação da lâmina sob telhados, em geral.
Deve ser instalada sobre os caibros e esticadas o máximo possível.
A manta deve ser fixada com o uso de contra caibro feito com ripas de dimensão 1,5 x 5cm,
aparelhado, para evitar acumulo de águas em eventuais falhas do telhamento.
A manta de subcobertura deve ser colocada desde o beiral até a cumeeira obrigatoriamente
neste sentido, para que as lâminas acima tenham uma emenda com sobreposição das lâminas
inferiores de, no mínimo, 15cm.
Todos os reparos, bem como as substituições, deverão ser comunicados previamente à
Fiscalização.

5. ESQUADRIAS E VIDROS
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5.1 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão
popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem
e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. Af_12/2019
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira
compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de
3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço.
O acabamento deverá ser cromado.
As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham
a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco.
Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros
reforçados.
As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se
atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de
cada porta.
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e
receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

5.2 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão
popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem
e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. Af_12/2019
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira
compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de
3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço.
O acabamento deverá ser cromado.
As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham
a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco.
Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros
reforçados.
As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se
atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de
cada porta.
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e
receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

5.3 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão
popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem
e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. Af_12/2019
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira
compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de
3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço.
O acabamento deverá ser cromado.
As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham
a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco.
Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros
reforçados.
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As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se
atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de
cada porta.
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e
receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

5.4 Janela de madeira almofadada 1a, 1,5x1,5m, de abrir, incluso guarnições e
dobradiças
Serão fornecidas e assentadas janelas em de madeira almofadada 1a, 1,5x1,5m, de abrir,
inclusive ferragens e puxadores, conforme projeto arquitetônico.

5.5 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e
contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019
Fornecimento e instalação de janela de alumínio de correr com 2 folhas de vidro, incluso
guarnição.
Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual.
Deverá manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão
presente na alvenaria. Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas
da janela, observando a posição e o tamanho adequados. Aplicar chapisco em todo o contorno
do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados. Preencher previamente com argamassa
os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento
da massa.
Não estão inclusos o alizar e o contramarco.

5.6 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco.
Fornecimento e instalação. Af_12/2019
Serão fornecidas e assentadas janelas de aço tipo basculante, incluindo guarnições e pintura
anticorrosiva. Não estão inclusos o vidro, alizar e contramarco.

5.7 Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios
Colocação de porta de abrir, uma folha, com bandeira fixa, em vidro temperado 10 mm, vidro
incolor, incluindo ferragens e fechadura cromadas e puxadores em aço inox.
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Para a execução a chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão
suscetível de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas
distâncias deverão obedecer às condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e o
conjunto de fixação serão fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por
firma especializada.

5.8 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm
O vidro liso comum transparente na espessura de 4 mm será fixado nas básculas que possui suas
dimensões em projeto. Fica de responsabilidade para a empresa executora para o transporte
deste material assim como também a fixação de forma minuciosa atendendo os padrões de
serviços com a perfeita execução e funcionalidade.

5.9 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG
As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no funcionamento e de acabamento perfeito,
devendo ser submetidas à aprovação da fiscalização antes de sua aplicação. As dobradiças das
portas serão em ferro, 3 (três) unidades por porta, dimensões de 3,5”x3,5”, para portas externas
e internas. As fechaduras das portas serão do tipo cilindro central, de fabricação, acabamento
em cromado, com maçanetas tipo alavanca.
A instalação das ferragens deverá ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapastesta e outros componentes tenham a
conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas
ferragens.

6. FORROS
6.1 Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação
Será fornecido e instalado forro em PVC liso na altura do pé direito, com roda-forro e estrutura
de sustentação. Os forros deverão ser perfeitamente nivelados, com afastamento de apoio
conforme o fabricante, de modo que o encaixe fique perfeito, sem deixar espaços entre as
peças.

6.2 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico)
Contempla a montagem e instalação dos acabamentos simples, tipo “U”, para forro em PVC, cor
branco, comprimento 6m (podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil “U”).
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Para este item estão inclusos: Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4"
(6,35 mm) x 25mm; Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura
4,2mm, comprimento 13mm.
Quanto a execução, deverá ser marcada na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma
mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o forro; com o auxílio de um cordão
de marcação, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas; fixar
as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes, com os parafusos autoperfurantes.

7. REVESTIMENTO
7.1 Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas,
com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo
manual. Af_06/2014
Será executado nas paredes de alvenaria e estrutura chapisco com desempenadeira dentada,
argamassa no traço 1:3 (cimento e areia media).
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa e com a argamassa preparada, aplicar
com desempenadeira dentada, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

7.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de
20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme composição
auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.
Para execução proceder o taliscamento da base e execução das mestras; lançamento da
argamassa; compressão da camada; sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo
as mestras executadas, retirando-se o excesso; acabamento superficial desempenamento com
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com
movimentos circulares

7.3 Peitoril/ soleira em mármore, polido, branco comum, l= *25* cm, e= *3* cm,
corte reto
Para as janelas serão fornecidos e instalados peitoril e nas portas soleiras, ambos em mármore
branco, largura de 25 cm e espessura de 3 cm, assentados com argamassa no traço 1:4 (cimento
e areia media) com preparo manual.
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7.4 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido; ou
jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios
e a mão-de- obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou
peitoris, com largura de 15 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.

7.5 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a
meia altura das paredes. Af_06/2014
Os revestimentos cerâmicos tipo placas esmaltadas deverão ter as dimensões de 33x45cm,
serão executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em serviços esmerados e
duráveis.
Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem.
A colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 2mm.
O rejuntamento será feito com material adequado e destinado para esse fim.
Quando necessário, os cortes e furos em cerâmica só serão admitidos se executados por
máquina.

8. PAVIMENTAÇÃO
8.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. Af_06/2014
Sobre o solo devidamente compactado e um lastro de brita de 3cm, a CONTRADA deverá ser
executar um contrapiso em concreto, com traço de 1:4 (cimento e areia), espessura de 3cm,
desempenado, reguado, regularizado e sem função estrutural. Para não seja necessária a
execução de uma camada de regularização acima do contrapiso é obrigatória a execução do
mesmo em perfeito nível, dando os caimentos e/ou desníveis necessários para o piso quando
houver, sendo que este deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

8.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.
Af_06/2014
Sobre o contrapiso a CONTRADA deverá fornecer e assentar pisos cerâmicos tipo placas
esmaltadas, com dimensões 45x45cm, PEI 5, com cor e modelo a serem definidas pela
CONTRATANTE e nos locais dispostos no projeto arquitetônico e orçamento.

Município de Vereda
Estado da Bahia
O assentamento deverá ser feito com argamassa colante tipo ACII, com quantidade de aplicação
conforme a especificação do fabricante. A aplicação da argamassa colante deverá ser feita com
desempeno dentado metálico 8,0mm, sobre o contrapiso em forma circular, formando sulcos,
no caso de as peças cerâmicas serem maior que 30x30cm, a argamassa colante além de ser
aplicada apenas na alvenaria, também deverá aplicada de forma circular na peça cerâmica antes
da aplicação da mesma. É obrigatório o uso de martelo de borracha no auxílio do assentamento
para evitar a danificação das peças cerâmicas.
O rejuntamento deverá ser executado com argamassa industrializa tipo flexível, com espessura
da junta de acordo com a especificação do fabricante do revestimento cerâmico, com cor a
definir pela CONTRATANTE e aplicação, e quantidade de acordo com as especificações do
fabricante da argamassa colante. É obrigatória a prévia limpeza, remoção de excesso de
argamassa e poeira das juntas para execução deste serviço e a utilização de espátula específica,
não podendo ser utilizados borrachas e “chinelos”, antes do rejuntamento deverão ser
executados os rodapés cerâmicos.
Os rodapés deverão ser cerâmicos, com altura de 7cm, com o mesmo sistema de assentamento
do piso, as peças serão obtidas a partir do corte da peça cerâmica do piso, assim cada peça
resultará em duas peças de rodapé aproveitando-se o lado boleado original da peça como topo
do rodapé. Para um melhor acabamento e uniformidade a CONTRADA deverá manter o
alinhamento das juntas do piso com as dos rodapés.

8.3 Argamassa colante AC II
Argamassa de assentamento: argamassa colante que atenda às propriedades de argamassa tipo
AC III, conforme NBR 14081.

8.4 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm,
preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020
Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de
pavimentação em área externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície.
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da
argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo
após a aplicação. O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica
da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento máximo entre juntas paralelas será de
1,20 m. A disposição das juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser evitados
cruzamentos em ângulos e juntas alternadas.
Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m
entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as juntas
de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando
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quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:4, é
lançada sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com auxílio
de régua metálica.

9. PINTURA
9.1 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. Af_06/2014
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes antes do emassamento afim de uniformizar a
absorção do produto.
Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. O operador
deve usar máscara apropriada e óculos protetores quando aplicar tinta por pulverização. Uso de
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.
Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no
reboco. Com lixa para massa, ref.: 230U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., ou similar, eliminar
qualquer espécie de brilho. Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de fundo
selador acrílico para tratamento da superfície. Deverá observar as instruções e recomendações
do fabricante.

9.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014
Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de
dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em
folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).
Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; observar a
superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer
aplicação; se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em
camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; aguardar a
secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. local de aplicação: Conforme
projeto básico.

9.3 Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com duas demãos
Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” sobre todos as superfícies
indicadas em projeto. Deverá ser executada por meio manual, em duas demãos e por pessoal
habilitado.
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9.4 Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador
branco
Fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, massa niveladora e o
fornecimento de tinta esmalte sintético Standard, acabamento fosco, conforme norma NBR
11702; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta
esmalte, em 2 demão, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme
especificações do fabricante.

9.5 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos
Após execução do piso deverá ser aplicada pintura para piso cimentado, resina acrílica
estirenada, na cor indicada em projeto, em duas demãos. Caso necessário, antes da pintura o
mesmo deverá ser lavado com jato de água para retirada de barro e sujeiras existentes

9.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
Af_06/2014
Aplicação de tinta sobre o Fundo nivelador Branco, utilizando as cores especificadas em projeto,
ou determinada pela fiscalização. Caso a superfície não esteja satisfatória a fiscalização poderá
solicitar novas demãos.

10. SINALIZAÇÃO
10.1

Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado

A pintura do piso cimentado será executada com tinta acrílica para piso, em duas demãos,
mediante preparo prévio: limpeza, lixamento. O material deve ser de boa qualidade, garantindo
superfície homogênea e de fabricante idôneo. Observar as instruções do fabricante quanto à
diluição e intervalo entre demãos. Local de aplicação: Ver detalhamento em projeto
arquitetônico.

10.2

Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20 cm

As placas deverão ser afixadas nos locais indicados no projeto, e terão 45 cm x 25 cm.
O material deverá idêntico às placas de sinalização vertical. As placas deverão conter, no
mínimo, os seguintes dados: tipo do logradouro; nome do logradouro.
Caso a CONTRATANTE julgue necessário, as placas poderão seguir o modelo estabelecido pelo
município.
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As placas de identificação dos logradouros deverão ser instaladas sempre no início e final das
vias, de maneira a permitir sua correta identificação pela população.

10.3

Placa de inauguração metálica, 40 cm x 60 cm

Fornecimento e instalação de placa de identificação em acrílico com borda polida.

10.4

Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva

As placas serão confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, com 1,6 mm de espessura.
Será dada uma demão de primer a base de epóxi e a sinalização com tinta esmalte sintética.

11. MOVIMENTO DE TERRA
11.1
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019
A CONTRATADA deverá providenciar a execução de aterro compactado com solo
predominantemente argiloso, com altura de modo que se obtenha um grau de compactação
satisfatório para a finalidade. A compactação deverá ser executada em camadas de no máximo
15 cm de modo a conferir a energia de compactação necessária. Ressalta-se que este serviço
deverá ser executado com a maior cautela possível de modo que não danifique um possível
sistema de drenagem existente.

11.2

Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km)

Fornecimento de barro ou argila, incluso transporte de até 10 km da jazida.

11.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019
A CONTRATADA deverá providenciar a execução de aterro compactado com solo
predominantemente arenoso, com altura de modo que se obtenha um grau de compactação
satisfatório para a finalidade. A compactação deverá ser executada em camadas de no máximo
15 cm de modo a conferir a energia de compactação necessária. Ressalta-se que este serviço
deverá ser executado com a maior cautela possível de modo que não danifique um possível
sistema de drenagem existente.

11.4
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)
Fornecimento de areia retirada na jazida.
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12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem
reaproveitamento. Af_12/2017
Fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à remoção de interruptores e/ou
tomadas elétricas, sem reaproveitamento do material, devendo ser realizado pela CONTRATADA
o descarte correto do material removido. Consultar projeto elétrico.

12.2
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017
Fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à remoção de cabos elétricos, sem
reaproveitamento do material, devendo ser realizado pela CONTRATADA o descarte correto do
material removido. Consultar projeto elétrico.

12.3
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017
Fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à remoção de luminárias, sem
reaproveitamento do material, devendo ser realizado pela CONTRATADA o descarte correto do
material removido. Consultar projeto elétrico.

12.4
Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo
suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. Af_01/2016
Fornecimento e instalação de ponto utilização de equipamentos elétricos, incluindo suporte e
placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra, chumbamento e mão de obra. Consultar
projeto elétrico.

12.5
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária
e lâmpada). Af_01/2016
Fornecimento e instalação de ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra, chumbamento e mão de obra. Não incluso luminária e
lâmpada. Consultar projeto elétrico.
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12.6
Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor
simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016
Fornecimento e instalação de ponto iluminação e tomada, incluindo interruptor simples e
tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra, chumbamento e mão de obra.
Não incluso luminária e lâmpada. Consultar projeto elétrico.

12.7
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016
Fornecimento e instalação de ponto para tomada incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra, chumbamento e mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.8
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares
fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e
instalação. Af_02/2020
Fornecimento e instalação de luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares
fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida. Inclusa mão de obra. Consultar projeto
elétrico.

12.9
Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 - fornecimento e
instalação. Af_02/2020
Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente espiral branca 45 w. Inclusa mão de obra.
Consultar projeto elétrico.

12.10
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem
reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13
w e mão de obra inclusa. Não incluso reator. Consultar projeto elétrico.

12.11

Poste de concreto circular, 200 kg, h = 9 m (NBR 8451)

O item é referente ao fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com carga
nominal de 200 kg e comprimento de 9,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a
mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste.

12.12
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais. Inclusa mão de obra. Consultar projeto elétrico.
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12.13
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais. Inclusa mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.14
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais. Inclusa mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.15
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais. Inclusa mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.16
m

Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20

Fornecimento de fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m.

12.17
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa
de aço galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100A
Fornecimento de quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço
galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100A. Não inclusa mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.18
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa
de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100A
Fornecimento de quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço
galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100A. Não inclusa mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.19
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento
e instalação. Af_10/2020
Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A. Inclusa
mão de obra. Consultar projeto elétrico.

12.20
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento
e instalação. Af_10/2020
Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A. Inclusa
mão de obra. Consultar projeto elétrico.
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12.21
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e
instalação. Af_10/2020
Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A. Inclusa mão
de obra. Consultar projeto elétrico.

12.22
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e
instalação. Af_10/2020
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A. Inclusa mão
de obra. Consultar projeto elétrico.

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1

LOUÇAS E METAIS

13.1.1 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
Fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à remoção de louças, sem
reaproveitamento do material, devendo ser realizado pela CONTRATADA o descarte correto do
material removido. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.2 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate
flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca e engate
flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm. Inclusa mão de obra, parafuso para fixar a peça sanitária,
porca cega, arruela, bucha de nylon tamanho s-10, vedação PVC 100 mm para saída vaso
sanitário e rejunte epóxi. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.3 Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado infantil louça branca. Inclusa mão de obra,
parafuso para fixar a peça sanitária, porca cega, arruela, bucha de nylon tamanho s-10, vedação
PVC 100 mm para saída vaso sanitário e rejunte epóxi. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.4 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca. Inclusa
mão de obra, parafuso para fixar a peça sanitária, porca cega, arruela, bucha de nylon tamanho
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s-10, vedação PVC 100 mm para saída vaso sanitário e rejunte epóxi. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.1.5 Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Fornecimento e instalação de mictório sifonado louça branca padrão médio. Inclusa mão de
obra, fita veda rosca, parafuso para fixar a peça sanitária, porca cega, arruela, bucha de nylon
tamanho s-10. Inclui também conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável em plástico
branco com tubo, canopla e espude e válvula de descarga em metal cromado para mictório com
acionamento por pressão e fechamento automático. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.6 Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de tanque de louça branca com coluna, 30 l ou equivalente. Incluso
parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-8, rejunte epóxi e mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.1.7 Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de tanque de louça branca suspenso 18 l ou equivalente. Incluso
parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-8, rejunte epóxi e mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.1.8 Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5 cm. Incluso parafuso
niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, porca cega, arruela e
bucha de nylon tamanho s-8, rejunte epóxi e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.9 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão
popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm. Incluso parafuso
niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, porca cega, arruela e
bucha de nylon tamanho s-8, rejunte epóxi e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.1.10 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular
- fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório. Incluso fita
veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.11 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de
cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de
cozinha, padrão médio. Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.12 Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha,
padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de
cozinha, padrão popular. Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.1.13 Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de torneira cromada 1/2 ou 3/4, para tanque, padrão popular. Incluso
fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.14 Torneira plástica 3/4” para tanque - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Fornecimento e instalação de torneira plástica 3/4 para tanque com bico para mangueira,
padrão popular. Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.15 Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com
ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de válvula em metal cromado para tanque, 1.1/2" sem ladrão. Incluso
fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.16 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2".
Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.1.17 Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão
- fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho
e sem ladrão. Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.18 Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.
Af_01/2020
Fornecimento e instalação de sifão plástico (PVC) flexível saída vertical para coluna lavatório, 1
x 1.1/2". Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.19 Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e
instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de engate/rabicho flexível plástico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40
cm. Incluso fita veda rosca e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.20 Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/
corumba ou outros equivalentes da região, e = 2,5 cm. O item ainda contempla os seguintes
materiais: massa plástica para mármore/granito; bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de
6,10 x 65 mm em acho zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips; rejunte epóxi;
suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco. Inclusa mão
de obra. O material deve ser de primeira qualidade, e ser entregue isento de qualquer avaria.
Consultar projeto hidrossanitário.

13.1.21 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm fornecimento e instalação. Af_01/2020
Fornecimento e instalação de cuba aço inox (AISI 304) de embutir com válvula 3 1/2 ", de 46 x
30 x 12 cm. Incluso massa plástica para mármore/granito e mão de obra. O material deve ser de
primeira qualidade, e ser entregue isento de qualquer avaria. Consultar projeto hidrossanitário.

13.2

ÁGUA FRIA

13.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água
- fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, soldável, DN 20 mm, água fria (NBR-5648). Incluso lixa
d'agua em folha, grão 100 e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água
- fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, soldável, DN 25 mm, água fria (NBR-5648). Incluso lixa
d'agua em folha, grão 100 e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água
- fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, soldável, DN 32 mm, água fria NBR -5648). Incluso lixa
d'agua em folha, grão 100 e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.2.4 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho, PVC soldável, 45 graus, 20 mm, para água fria predial. O
item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução limpadora
para PVC, lixa d'agua em folha, grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.2.5 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de curva de PVC 90 graus, soldável, 20 mm, para água fria predial
(NBR-5648). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC,
solução limpadora para PVC, lixa d'agua em folha, grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar
projeto hidrossanitário.

13.2.6 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho, PVC soldável, 90 graus, 25 mm, para água fria predial. O
item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução limpadora
para PVC, lixa d'agua em folha, grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.2.7 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho, PVC soldável, 45 graus, 25 mm, para água fria predial. O
item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução limpadora
para PVC, lixa d'agua em folha, grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.2.8 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho, PVC soldável, 45 graus, 32 mm, para água fria predial. O
item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução limpadora
para PVC, lixa d'agua em folha, grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.2.9 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de curva de PVC 90 graus, soldável, 32 mm, para água fria predial
(NBR-5648). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC,
solução limpadora para PVC, lixa d'agua em folha, grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar
projeto hidrossanitário.

13.3

ÁGUA PLUVIAL

13.3.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal
de encaminhamento. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, serie R, DN 40 mm, para esgoto ou águas pluviais (NBR5688). Incluso lixa d'agua em folha grão 100 e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.3.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal
de encaminhamento. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, serie R, DN 50 mm, para esgoto ou águas pluviais (NBR5688). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução
limpadora para PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.3.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal
de encaminhamento. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, serie R, DN 100 mm, para esgoto ou águas pluviais (NBR5688). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução
limpadora para PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.
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13.3.4 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.
Af_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho, PVC serie R, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial. O
item também contempla os seguintes materiais: anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100
mm (NBR-5688) e pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço,
polietileno e outros). Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.3.5 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios
Fornecimento e instalação de caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa. Acompanha
os seguintes acessórios: adaptador PVC roscável, com flanges e anel de vedação, 1/2";
adaptador PVC soldável, com flanges livres, 32 mm x 1"; adaptador PVC soldável, longo, com
flange livre, 25 mm x 3/4"; adesivo plástico para PVC; fita veda rosca; joelho PVC, soldável, 90
graus, 32 mm; te soldável, PVC, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (NBR-5648); tubo PVC,
soldável, DN 25 mm, agua fria (NBR-5648); tubo PVC, soldável, DN 32 mm, agua fria (NBR-5648);
registro de esfera, PVC, com volante, vs, soldável, DN 32 mm, com corpo dividido; e torneira de
boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e torneira metálicos e balão plástico.
Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.3.6 Caixa d´água em polietileno, 500 litros, com acessórios
Fornecimento e instalação de caixa d'agua em polietileno 500 litros, com tampa. Acompanha os
seguintes acessórios: adaptador PVC roscável, com flanges e anel de vedação, 1/2"; adaptador
PVC soldável, com flanges livres, 32 mm x 1"; adaptador PVC soldável, longo, com flange livre,
25 mm x 3/4"; adesivo plástico para PVC; fita veda rosca; joelho PVC, soldável, 90 graus, 32 mm;
te soldável, PVC, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (NBR-5648); tubo PVC, soldável, DN 25
mm, agua fria (NBR-5648); tubo PVC, soldável, DN 32 mm, agua fria (NBR-5648); registro de
esfera, PVC, com volante, vs, soldável, DN 32 mm, com corpo dividido; e torneira de boia
convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e torneira metálicos e balão plástico. Inclusa
mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4

ESGOTO SANITÁRIO

13.4.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC, serie normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688). Incluso lixa d'agua em folha grão 100 e mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.4.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução
limpadora para PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.4.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução
limpadora para PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.4.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR5688). O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução
limpadora para PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto
hidrossanitário.

13.4.5 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
Fornecimento e instalação de curva PVC curta, 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial. O item
também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC, solução limpadora para
PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4.6 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, DN 50 mm, para esgoto predial.
O item também contempla os seguintes materiais: anel borracha para tubo esgoto predial DN
50 mm (NBR-5688); e pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC,
aço, polietileno e outros). Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.4.7 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. Af_12/2014
Fornecimento e instalação de curva PVC curta, 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial. O item
também contempla os seguintes materiais: anel borracha para tubo esgoto predial DN 75 mm
(NBR-5688); e pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço,
polietileno e outros). Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4.8 Curva curta 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
Fornecimento e instalação de curva PVC curta, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial. O
item também contempla os seguintes materiais: anel borracha para tubo esgoto predial DN 100
mm (NBR-5688); e pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço,
polietileno e outros). Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4.9 Caixa de concreto armado pré-moldado, sem fundo, quadrada, dimensões
de 0,80 x 0,80 x 0,50 m
Fornecimento de caixa de concreto armado pré-moldado, sem fundo, quadrada, dimensões de
0,80 x 0,80 x 0,50 m. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4.10 Caixa de gordura cilíndrica em concreto simples, pré-moldada, com
diâmetro de 40 cm e altura de 45 cm, com tampa
Fornecimento de caixa de gordura cilíndrica em concreto simples, pré-moldada, com diâmetro
de 40 cm e altura de 45 cm, com tampa. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4.11 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.
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Fornecimento e instalação de caixa sifonada PVC, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda
branca. O item também contempla os seguintes materiais: adesivo plástico para PVC; anel
borracha para tubo esgoto predial DN 50 mm (NBR-5688); pasta lubrificante para tubos e
conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros); solução limpadora para
PVC, lixa d'agua em folha grão 100. Inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.
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13.4.12 Fossa séptica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com tampa,
em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 1100
litros (NBR 7229)
Fornecimento de fossa séptica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com tampa, em
polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 1100 litros (NBR 7229). Não
inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

13.4.13 Fossa séptica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilíndrica, com
tampa, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada
de 5500 litros (NBR 7229)
Fornecimento de fossa séptica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilíndrica, com tampa, em
polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 5500 litros (NBR 7229). Não
inclusa mão de obra. Consultar projeto hidrossanitário.

