EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003-6/2021
1. PREÂMBULO
A Comissão Permanente de Licitação do município de Itiruçu, estado da Bahia, nomeada
pela Portaria nº. 014, de 01/01/2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os
interessados, que fará realizar, na data de 23/06/2021, às 09:00 (nove) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, situada na Rua Juscelino Kubitscheck nº. 78, CEP 45350-000,
Centro, certame licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor Preço
Global e regime de execução de Empreitada por Preço Global, que se regerá pela Lei
Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, ambas
com suas alterações posteriores, e demais disposições legais aplicáveis, e pelo disposto
no presente edital e seus anexos, normas estas que os interessados declaram conhecer e
às quais aderem incondicional e irrestritamente.
1.1. As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os
veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação
das propostas.
1.2. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca
das disposições do presente edital com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis
anteriores à data prevista para abertura da sessão, por escrito, no local indicado no
preâmbulo, no horário de expediente normal, ou através do telefone/fax (73) 3538-1200,
ou, ainda, pelo e-mail licitacao@itirucu.ba.gov.br.
1.2.1. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pelo setor
responsável pela elaboração deste edital, responder aos pedidos de esclarecimentos e
decidir sobre as impugnações apresentadas, em até 24 (vinte e quatro) horas após o prazo
previsto no subitem “1.2”, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Itiruçu e
fornecimento de cópia das respostas a todos os interessados, no local onde será realizada
a sessão, observado o disposto no subitem “1.1”.
2. DO OBJETO
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para Execução de
obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto
FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA, conforme termo de
referência, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais especificações técnicas,
constantes no Anexo I deste edital.
3. INFORMAÇÕES GERAIS
I. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 213.831,88
II. LOCAL DA OBRA: Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA;
III. PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses, contado a partir da data de assinatura do contrato
e emissão da respectiva Ordem de Serviço.
3.1. A empresa vencedora é obrigada a cumprir, na integra, os projetos técnicos e padrões
construtivos de acordo com este edital e seus anexos.
3.2. As empresas interessadas poderão obter exemplares deste edital no endereço
eletrônico www.itirucu.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, ou mediante solicitação ao
Setor de Licitações, no endereço constante no item “1”, com recolhimento das respectivas
custas de impressão, orçadas no valor de R$ 100,00 (cem reais).
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
Para a execução do objeto desta licitação, aplica-se o Regime de Empreitada por Preço
Global, de acordo com as condições e termos constantes deste edital.
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4.1. As obras objeto desta licitação deverão ser executadas 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 Termo de Referência e
demais especificações técnicas constantes no Anexo I, parte integrante deste edital.
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
As propostas serão recebidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itiruçu, no
dia 23/06/2021, às 09:00 horas; as licitantes que desejarem enviar seus envelopes via
postal com AR (Aviso de Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante no
preâmbulo deste edital, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, hipótese em
que o município não se responsabiliza por eventuais desvios ou atrasos na entrega da
documentação, que incidam no descumprimento do horário previsto para início da sessão,
e consequente desclassificação da licitante.
5.1. Encerrado o horário indicado no caput, dar-se-á início à reunião de recebimento dos
envelopes, que ficará a cargo do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Tomada de Preços correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 0208 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto: 1.011 – Construção De Quadras Escolares
Fonte: 1 - Educação 25%; 15 - transf. FNDE
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações
6.1. O Município compromete-se a garantir disponibilidade orçamentária para fazer face às
despesas contratuais relativas ao período de abrangência da licitação, e as que porventura
tenham que ser repactuadas ou adimplidas.
7. DO SUPORTE LEGAL
Esta licitação será regida pelas condições especiais constantes deste edital e seus
anexos, e gerais, dispostas na legislação vigente, em especial a Lei Federal nº. 8.666/93,
de 21/06/1993, Lei Complementar nº. 123/06, ambas com suas alterações posteriores, e
demais normas aplicáveis.
8. DOS PRAZOS
A empresa vencedora deste certame deverá retirar o instrumento contratual para
assinatura no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), contados do recebimento da
convocação.
8.1. O prazo de execução do objeto deste certame será de 04 (quatro) meses, contado a
partir da data de assinatura do contrato e emissão da correspondente Ordem de Serviço
pelo município, admitindo-se prorrogações, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº.
8.666/93, de 21/06/1993.
8.2. 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 fizerem necessários no cronograma físico-financeiro se realizarão mediante
simples apostilamento, acompanhado da respectiva justificativa do gestor do contrato.
8.3. 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.
9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Qualquer cidadão ou empresa licitante é parte legítima para impugnar os termos do
presente edital, sendo que o pedido de impugnação deve ser feito no prazo previsto no
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subitem “1.2”, através de petição fundamentada, dirigida ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação e protocolado no Setor de Licitação, no endereço constante do
item “1”, observando-se para tanto, o rito e as disposições estabelecidas no art. 41 e §§,
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com alterações posteriores.
10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Somente poderão participar do presente certame pessoas jurídicas cadastradas na
Prefeitura Municipal de Itiruçu/Setor de Licitações, ou que venham a se cadastrar até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que satisfaçam a todas as
condições exigidas para cadastramento descritas no item “11” deste edital, observada a
necessária qualificação.
10.1. As empresas interessadas poderão optar pelo cadastramento junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, do Governo Federal, em substituição
ao cadastro de que trata o caput.
10.2. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das
condições gerais, finais e particulares do objeto da presente licitação, devendo verificar as
condições atuais, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, não
sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
10.3. Para cumprimento do previsto no subitem antecedente, a licitante poderá efetuar
visita ao local da obra, até o terceiro dia anterior à data da sessão inaugural do certame,
ocasião em que sua realização será atestada por servidor indicado pela Secretaria de
Obras do município, sendo que a não realização da visita técnica indica que a licitante
detém todo o conhecimento necessário à execução do objeto.
10.3.1. Para efetivação da visita técnica os representantes legais ou responsáveis técnicos
das licitantes deverão comparecer na Secretaria de Obras do município, munidos da
comprovação dos poderes para representação destas e da Declaração de Visita ao Local
da Obra, conforme modelo constante do Anexo V, em horário previamente agendado pelo
telefone (73) 3538-1200, ocasião em que serão conduzidos, em companhia de servidor
designado, ao local da obra, sendo, após esta visita, atestado o correspondente
comparecimento.
10.4. Será vedada à participação de empresas que:
I. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou
municipal;
II. estejam sob regime de falência ou concordata;
III. funcionem sob o regime de consórcio ou grupo de empresas, nacionais ou
estrangeiras, cooperativas, com subcontratação ou formas assemelhadas;
IV. cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados,
sejam agente político ou servidor público do Município de Itiruçu/BA.
10.5. 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 essa condição quando da apresentação dos
documentos relativos à habilitação.
10.6. 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.
11. DO CADASTRO
Conforme prevê o § 2º, do art. 22, da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, os
interessados em participar que não possuam cadastro no Município de Itiruçu deverão,
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observado o disposto no subitem “10.1”, requerer seu cadastro até o terceiro dia anterior à
data do recebimento dos envelopes de documentos e propostas, até o final do expediente
ao público, apresentando as documentações exigidas a seguir, em cópias autenticadas em
Tabelionato ou acompanhadas dos respectivos originais, para fins de autenticação por
membro da Comissão Permanente de Licitação.
11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) documentos de constituição da empresa licitante, abrangendo:
a1) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
a2) para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
a3) em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
a4) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
a5) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
a6) decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
b) documento de identificação oficial do(s) representante(s) legal(is).
11.1.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da
respectiva consolidação.
11.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
proponente, com data de emissão no prazo máximo de 90 dias antes da abertura das
propostas;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigível e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, excetuando-se para
empresas que tenham iniciado suas atividades no presente exercício social,
compreendendo:
b.1) no caso de Sociedade Anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em
Diário Oficial;
b.2) para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário,
onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último exercício social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento, devendo estar registrado na Junta
Comercial competente e assinado por contador, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, cuja prova se fará pela colação, no balancete ou balanço, do
selo de registro profissional;
b.3) a comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da
demonstração de capital social devidamente integralizado ou de patrimônio líquido mínimo
de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), e ainda declaração de comprovação,
através do balanço ou da declaração de imposto de renda, de que possui:
b.3.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,50 (um inteiro e cinquenta
centésimos), sendo considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do
Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o
Exigível a Longo Prazo.
ILG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.3.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,50 (um inteiro e cinquenta
centésimos), sendo considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão
do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.
ILC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.3.3) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,50 (um inteiro e cinquenta
centésimos), sendo considerado Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma
do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Patrimônio Líquido.
IE =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

b.4) em se tratando de Microempresas (ME) ou de Empresas de Pequeno Porte (EPP),
consideradas como tais aquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo ao
nome empresarial, a anotação (ME) ou (EPP), embora legalmente dispensadas de
escrituração fiscal, será exigida a apresentação de balanço patrimonial nos moldes da
alínea “b” para que se comprove a boa situação econômico-financeira das mesmas, sob
pena de inabilitação.
11.3. As Certidões, Atestados e outros documentos comprobatórios, exceto as
declarações e compromissos outros, de emissão da licitante, devem ser emitidos pelas
autoridades e órgãos competentes e estarem dentro do prazo de validade até a data
prevista para entrega dos envelopes, observando-se o prazo previsto no respectivo
documento, quando previsto na legislação específica, ou, na falta deste, de 90 (noventa)
dias da data da emissão.
11.4. Somente a apresentação da documentação descrita nesta subitem com total
legalidade, possibilitará à expedição pela Prefeitura de Itiruçu do Certificado de Registro
Cadastral - CRC da respectiva interessada, o qual deve ser incluído no Envelope 2 HABILITAÇÃO junto com os demais documentos exigidos.
11.4.1. O Município terá o prazo máximo de dois dias para entrega dos Certificados de
Registro Cadastral - CRC requeridos, a contar da data de solicitação destes.
11.5. As licitantes deverão apresentar todos os documentos necessários conforme
descritos neste item em 01 (uma) via, na ordem e com numeração sequencial das páginas
e, de preferência, encadernados ou grampeados.
11.6. Todos os documentos apresentados devem apresentar os dados cadastrais
atualizados, sob pena de inabilitação em caso de não atendimento.
12. DO CREDENCIAMENTO
A proponente deverá se fazer representar na reunião de recebimento dos envelopes por
pessoa munida de documento de credenciamento, sendo aceitos, no caso de sócios ou
equivalentes, o contrato social ou documento análogo, a ata de eleição, esta última em se
tratando de sociedade anônima, e, no caso de preposto, carta de credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II, contendo poderes para a prática dos atos
necessários e inerentes ao procedimento licitatório, devidamente assinada por
representante legal da licitante, com firma reconhecida em Tabelionato, e acompanhada
da cédula de identidade do portador, em reprodução autenticada em cartório, admitida a
autenticação por membro da Comissão de Licitação, mediante confrontação com o
original.
12.1. O instrumento de credenciamento deverá ser entregue, em envelope fechado, à
Comissão de Licitação em momento anterior ao ato da entrega dos envelopes “02 HABILITAÇÃO” e “03 - PROPOSTA COMERCIAL”.
12.2. A representação de cada empresa licitante se fará por, no máximo, uma pessoa,
sendo vedado a um mesmo credenciado representar mais de uma empresa.
12.3. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, para participar
da abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, embora não
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acarrete a inabilitação ou desclassificação da empresa, impedirá seu representante de se
manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido tão somente o
acompanhamento dos procedimentos.
12.4. O Envelope nº 01 - CREDENCIAL deverá ser apresentado da seguinte forma:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta
com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.
ENVELOPE nº. 01 - CREDENCIAL
LICITANTE: (nome da empresa/CNPJ).
13. DA APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS ENVELOPES
A empresa licitante deverá apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a
PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes individuais fechados e indevassáveis, subscritos
na forma a seguir:
a) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta
com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
LICITANTE: (nome da empresa/CNPJ)
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: ****
b) PROPOSTA COMERCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta
com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.
ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL
LICITANTE: (nome da empresa/CNPJ)
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: ****
13.1. DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
No envelope atinente aos documentos de habilitação deverão ser apresentados:
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pelo Município de Itiruçu, o qual
substitui os documentos de habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira,
conforme prescrito no subitem “11.4”, observado o disposto no subitem “10.1”;
b) Declaração de habilitação e de proteção ao trabalho de menores, na forma do § 2º, do
art. 32, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores, firmada conforme o
modelo constante do Anexo III.
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
c1) Certidão de Registro e comprovação de regularidade da empresa licitante e de seus
responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da licitante, dentro do prazo de
validade, sendo que para as empresas sediadas em outros estados, a Certidão deverá ter
o visto do CREA-BA e/ou CAU/BA;
c2) apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome do
responsável técnico da empresa, pertencente ao quadro permanente da mesma, expedido
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/BA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BA), acompanhados das respectivas
Certidões de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo conselho respectivo, que comprove ter
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o profissional executado serviços com similaridade e complexidade ao objeto desta
licitação;
c2.1) em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n°. 8.666/93 será sempre
admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;
c3) relação da equipe técnica encarregada da execução dos serviços, observada a
legislação pertinente, acompanhada dos respectivos currículos e declaração, devidamente
assinada e com firma reconhecida, dos profissionais de nível superior autorizando a
inclusão dos seus nomes na equipe técnica em caso de futura contratação;
c3.1) no decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão
ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
administração;
c3.2) a comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao
quadro da empresa licitante deverá ser feita mediante apresentação, em cópias
autenticadas em Tabelionato ou por membro da equipe de licitação, mediante
confrontação com os originais, do Ato Constitutivo ou documento equivalente, no caso de
sócio ou equiparado da empresa, da Carteira de Trabalho, abrangendo as páginas onde
constem a foto, dados pessoais, registro do contrato de trabalho e remuneração
atualizada, acompanhadas da respectiva Ficha de Registro de Empregado, contendo foto,
dados pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do
responsável pela unidade de RH ou Representante Legal da empresa, além do relatório
RE e guia de FGTS relativa ao último mês exigível, no caso de empregado, ou do
Contrato de Prestação de Serviços, celebrado há, no mínimo, 60 dias anteriores a data da
sessão, com firmas do contratante e contratado reconhecidas em Tabelionato, no caso de
prestador de serviços;
c3.3) deverão ser apresentadas as comprovações de regularidade junto ao respectivo
conselho de classe para os profissionais que a legislação assim o exigir;
c4) comprovação de que a Licitante detém conhecimento das condições locais para o
cumprimento do objeto licitado, o que se dará mediante a apresentação da Declaração de
Visita ao Local da Obra, contendo o respectivo atestado firmado por servidor indicado pela
Secretaria de Obras do Município de Itiruçu, nos termos do subitem “10.2”;
d) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
d1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d2) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto da presente licitação;
d3) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo,
emitida pela Fazenda Federal, de débitos tributários e dívida ativa da união - CND,
conforme Portaria 1.751, de 02/10/14 – SRCB/PGFN;
d4) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo município,
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a
Fazenda Municipal;
d5) Certidão negativa, ou Certidão Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não
contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a
sede da licitante;
d6) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
d7) prova de regularidade em relação a ações trabalhistas mediante apresentação de
Certidão emitida pela Justiça do Trabalho;
d8) comprovação de situação regular junto aos cadastros da administração pública,
mediante apresentação da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, obtida no endereço
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eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;
d9) Comprovação de situação regular, relativa aos seus sócios, ou da diretoria em
exercício, no caso de sociedades civis, junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, obtidas no
endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes;
d10) Comprovação de situação regular, relativa aos seus sócios, ou da diretoria em
exercício, no caso de sociedades civis, junto ao Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA, disponível no endereço eletrônico
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
13.1.1. Para participação nesta licitação as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão apresentar toda a documentação exigida, inclusive as de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que estas contenham restrição.
13.1.2. Os documentos de habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira,
previstos nos itens “11.1” e “11.2”, se somente apresentados por ocasião da sessão de
recebimento dos envelopes de habilitação e propostas, não substituirão em hipótese
alguma o CRC emitido pela Prefeitura de Itiruçu, acarretando a inabilitação da participante
por inobservância ao subitem “11.4” e ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666/93,
observado o disposto no subitem “10.1”.
13.2. DO ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL
No envelope atinente aos documentos de proposta deverá ser apresentada a proposta
comercial da licitante, elaborada em papel timbrado, conforme modelo constante do Anexo
IV deste edital, com indicação do preço global proposto, bem como do nome da
firma/razão social, endereço (rua, n°, bairro, cidade, estado, CEP), número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF, número de Inscrição Estadual e/ou Municipal,
nome e código do banco e agência e número da conta bancária e praça de pagamento
onde deseja receber seus créditos, acompanhada das respectivas planilhas e do
Cronograma de Execução Físico-Financeiro, elaborados de acordo com Termo de
Referência (Anexo I) e seguindo as especificações adiante.
13.2.1. A empresa deverá apresentar no envelope de proposta de preço todos os
documentos necessários conforme descritos neste edital, em 01 (uma) via, na ordem e
com numeração sequencial de páginas e, de preferência, encadernados ou grampeados.
13.2.2. Todos os documentos apresentados devem conter os dados cadastrais
atualizados, sob pena de inabilitação em caso de não atendimento.
13.2.3. Os documentos apresentados no envelope de proposta de preço serão redigidos
no idioma pátrio, impresso, rubricado em todas as suas páginas e ao final firmado pelo
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo
conter:
a) a razão social, CNPJ e endereço da empresa licitante;
b) referência ao número desta Tomada de Preços;
c) especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do
Termo de Referência e demais documentos técnicos relacionados;
13.2.4. A empresa licitante deverá apresentar:
a) Carta proposta conforme indicado no subitem “13.2”;
b) Planilhas Orçamentárias conforme constantes no Termo de Referência, Anexo I,
preenchendo os campos destinados aos preços unitários propostos, escritos em
algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais fazendo os arredondamentos
necessários (duas casas decimais); o valor total deverá ser apresentado também por
extenso; a licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou
serviço, de acordo com as planilhas orçamentárias indicadas, caso contrário, a comissão
recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado; deverá ser
observado o § 3º do art. 44, bem como o inciso II, do art. 48, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
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b) Cronograma Físico-Financeiro em parcelas mensais, conforme constante no Termo de
Referência, Anexo I, respeitando o prazo de execução da obra;
c) Composições de custos unitários de todos os serviços constantes na planilha
orçamentária em seu último nível de detalhamento dos insumos (materiais, equipamentos
e outros) e mão de obra, com seus respectivos coeficientes, preço parcial, encargos
sociais, BDI e o valor total; apresentação do detalhamento de encargos sociais e também
do BDI, em cumprimento ao art. 7º, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula n° 258 do
Tribunal de Contas da União; o BDI proposto pela licitante, bem como os parâmetros para
cálculo do mesmo, deverá estar dentro da margem de referência proposta pelo Tribunal de
Contas da União - TCU baseado em seu mais recente estudo realizado sobre o assunto;
d) Curva ABC de serviços e de insumos.
13.2.5. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
13.2.6. Todos os dados informados pela licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
13.2.7. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI.
13.2.8. Como critério de aceitabilidade, serão desclassificadas as propostas que
apresentarem valores unitários e/ou global superior ao orçado pelo município.
13.2.9. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária.
13.2.10. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não
deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU,
Súmula 254).
13.2.11. Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
13.2.12. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis
com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV
da Lei Complementar 123/2006; neste caso específico, a licitante deverá explicitar os
parâmetros que foram adotados a obtenção dos percentuais apresentados, como forma de
conferência por parte da administração.
13.2.13. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de
recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.
13.2.14. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos
serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a
taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse
preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
13.2.15. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração
local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no projeto básico e
no respectivo cronograma.
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13.2.16. 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.
13.2.17. A licitante estrangeira deverá incluir em sua proposta todos os tributos a que está
sujeita a licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe imponha a obrigação de
pagar tal tributo.
13.2.18. Caso seja verificado erro de soma na planilha, a Comissão de Licitação se
reserva no direito de fazer a correção, considerando-se sempre os preços unitários, os
quais sempre prevalecerão.
13.2.19. Caso haja divergência entre o preço escrito em algarismos e aquele escrito por
extenso, prevalecerá sempre o segundo, podendo a Comissão de Licitação alterar os
valores, adequando-os.
13.2.20. Havendo divergência nos resultados de multiplicações e adições, será corrigido o
produto ou o total, conservando-se as quantidades e os valores dos custos unitários
informados.
13.3. Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta, ou de quaisquer documentos uma vez entregues os envelopes à Comissão de
Licitação.
14. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
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.
14.1. Após a entrega dos envelopes pelos proponentes, não serão aceitos quaisquer
adendos, acréscimos ou supressões sobre o conteúdo dos mesmos.
14.2. É facultado à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, promover ou determinar diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam
constar originalmente da proposta.
14.3. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão de
Licitação, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.
15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
No dia, local e hora designado no item “1” deste edital, em Sessão Pública, a Comissão de
Licitação iniciará os trabalhos, registrando os nomes das empresas licitantes presentes, e
recebendo o envelope nº 1, o qual deverá conter credencial com a identificação pessoal do
representante legal ou preposto, sendo admitido no máximo um por licitante.
15.1. Analisadas as credenciais e estando as mesmas de acordo com as exigências
descritas neste edital, serão os representantes credenciados, convidados a apresentarem
os seus respectivos envelopes, de nº. 02 - HABILITAÇÃO e de nº. 3 - PROPOSTA
COMERCIAL.
15.2. A Comissão de Licitação somente receberá os envelopes das empresas licitantes
que se faça representar por CREDENCIAL.
15.3. Após o recebimento dos envelopes, o Presidente da Comissão de Licitação
convocará os seus respectivos membros e os credenciados para assinarem os fechos dos
envelopes.
15.4. Seguidamente o Presidente da Comissão autorizará a abertura do envelope nº. 02 –
HABILITAÇÃO.
15.5. Nesta oportunidade, o Envelope nº. 03 - PROPOSTA COMERCIAL será mantido
lacrado, sob a guarda da Comissão de Licitação, para posterior abertura.
15.6. Seguidamente abrir-se-ão os envelopes “HABILITAÇÃO”, cujos documentos neles
insertos serão submetidos à rubrica de todas as proponentes e dos membros da CPL.
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15.6.1. Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação identificará
e comunicará a participação ou não de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
para fins de aplicações das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº. 123/06.
15.7. Será julgada inabilitada a proponente que:
a) deixar de atender alguma exigência constante do presente edital e seus anexos;
b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.
15.8. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei complementar nº. 123/06, a Comissão de
Licitação 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:
b1) o atendimento das existências constantes do edital com a respectiva habilitação;
b2) o desatendimento das exigências constantes do edital com a suspensão do julgamento
da habilitação fiscal em relação aquela 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. 123/06, se for o caso.
15.9. Ocorrendo a situação estabelecida na subalínea “b2” acima, a licitante Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de
decadência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização fiscal
na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada
vencedora do certame.
15.10. Serão devolvidos os envelopes de “PROPOSTAS DE PREÇO” das proponentes
cuja documentação tenha sido julgada definitivamente em desacordo com as exigências
do presente edital, ficando à disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no
prazo de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados.
15.11. Abrir-se-ão os envelopes “PROPOSTAS DE PREÇO” das proponentes cuja
documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem
interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos
recursos interpostos.
15.12. Será desclassificada a proposta que:
a) deixar de atender alguma exigência constante deste edital e seus anexos;
b) deixar de apresentar oferta para o cumprimento integral do objeto desta Licitação;
c) apresentar oferta de vantagem não prevista no edital, ou vantagem baseada nas
propostas das demais proponentes;
d) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos.
15.13. Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das
proponentes devidamente credenciados.
15.14. A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo “Menor Preço”,
considerando-se para fins de julgamento o Menor Preço Global.
15.15. Analisadas as propostas, a Comissão de Licitação fará a classificação provisória
pela ordem crescente dos preços apresentados.
15.16. Procedida à classificação provisória e verificando-se que o melhor preço foi
apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de
Licitação verificará se a classificada em primeiro lugar está com análise da regularidade
fiscal suspensa, nos termos do previsto no subitem “15.8”, “b2”, em estando sobrestará o
julgamento das propostas e retomará análise da habilitação fiscal desta proponente,
intimando-a para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante
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requerimento justificado, apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
15.17. Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora
do certame.
15.18. 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 retomada a licitação na forma do subitem “15.20”, “II”.
15.19. Procedida à classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi
apresentado por Microempresa ou empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de
Licitação verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da
LC nº. 123/06, para aplicação do disposto no art. 45 daquele diploma legal.
15.20. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitação 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, na forma do subitem “13.1”, “e”,
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 subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC nº. 123/06, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontram nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º da LC nº
123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
15.21. 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.
15.22. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC
nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
15.23. Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
15.24. Não serão considerados os valores apresentados que estiverem em desacordo com
os preços praticados no mercado local ou superior ao fixado no edital, sujeitando-se a
desclassificação da proposta da proponente que apresentar preço excessivo.
16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Após o julgamento, não havendo recursos, a Comissão de Licitação adjudicará ao licitante
vencedor o objeto da licitação e remeterá o processo, com a ordem de classificação das
licitantes, à autoridade superior para homologar, ou não, todo procedimento.
16.1. Havendo recursos o processo será encaminhado à autoridade superior para
julgamento e, sendo o caso, homologação e adjudicação.
17. ASSINATURA DO CONTRATO
Homologado o procedimento a subsequente efetivação do contrato de execução ficará
sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da administração.
17.1. Na eventualidade de não efetivação do contrato por desinteresse da licitante
vencedora, ou pelo seu não comparecimento para assinatura do instrumento de
contratação, o Município de Itiruçu poderá adjudicá-lo às licitantes classificadas em
posições subsequentes, observando-se as mesmas condições e preços ofertados pela
licitante vencedora, e demais disposições constantes do edital.
17.2. Se houver mais de uma recusa, poder-se-á adotar procedimento idêntico para as
demais licitantes classificadas.
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17.3. No caso de alguma licitante não concordar com a decisão da Comissão de Licitação
cabe-lhe interpor recurso, obedecidas às disposições legais.
17.4. O Município de Itiruçu poderá optar pela não contratação ou contratação parcial do
objeto desta TOMADA DE PREÇOS, no interesse da administração municipal, não
cabendo a licitante vencedora qualquer tipo de indenização.
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Eventuais recursos administrativos deverão ser interpostos mediante petição
fundamentada, dirigida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, observando-se para o fim, o rito e
as disposições estabelecidas no Capítulo V, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, e
alterações posteriores.
19. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO
Ocorrendo interesse por parte da administração municipal, sem que caiba aos
participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) está licitação revogada por razões de interesse público ou anulada por ilegalidade, ou
b) adiada a sua abertura, ou
c) alterado este instrumento convocatório, com fixação de novo prazo.
19.1. 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 realizados até a data em que for declarada a decisão de nulidade ou revogação.
19.2. Em qualquer dos casos que implique em desfazimento do processo licitatório será
assegurada o contraditório e ampla defesa.
20. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO
Será celebrado com a licitante vencedora, contrato, cujo modelo encontra-se no Anexo VI
deste edital, que poderá ser adaptado conforme características específicas de casos
concretos.
20.1. A licitante à qual for adjudicado o objeto deste edital será notificada para comparecer
à formalização do respectivo instrumento de contratação, que será realizada nesta cidade,
em dia, hora e local a serem indicados pelo Município de Itiruçu.
20.1.1. É facultado ao Município de Itiruçu, quando a convocada não assinar o referido
documento no prazo e condições estabelecidos no subitem anterior, convocar as licitantes
remanescentes, obedecidas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços
atualizados, ou revogar está Tomada de Preços.
20.2. O não comparecimento para assinatura do instrumento de contratação dentro do
prazo que vier a ser fixado pelo município implicará, a critério deste, em automática
desclassificação, podendo a empresa ficar impedida de participar, temporariamente, de
futuras licitações, ficando ainda sujeita às sanções previstas no artigo 64, 81, 86 e 87 da
Lei Federal nº. 8666 de 21.06.93 e suas alterações.
20.3. O prazo de execução do contrato objeto desta licitação será de 04 (quatro) meses,
contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pelo município, podendo ser
prorrogado, observados os dispositivos da Lei nº. 8666/93 aplicáveis.
20.4. 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 da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado na forma dos
artigos 54 e 55 da Lei 8.666/93.
20.5. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressão que, a critério do Município de Itiruçu, se façam
necessários no objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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20.5.1. Caso a empresa contratada não atenda a condição acima epigrafada, o contrato
será automaticamente rescindindo.
21. DA GARANTIA
Após a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo
de 03 (três) dias, comprovante de prestação de garantia, em qualquer das modalidades de
que trata o § 1º do art. 56 da Lei nº. 8.666/93, correspondente ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.
21.1. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua
liberação.
21.2. Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, do art. 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93, será
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1º, do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do § 1º,
do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
21.3. O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
21.4. Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterá integralmente à contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença
que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.
21.5. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o município se utilizará da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a
ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A contratada
ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 02 (dois) dias úteis seguintes à
sua notificação.
21.6. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65, da Lei Federal nº
8.666/93, a empresa contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.
21.7. Nos casos em que valores de multa ou outros pagamentos imputados pelo município
venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48
horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
22. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES
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.
22.1. A apresentação da proposta importa na aceitação tácita e integral de todos e de cada
um dos itens deste edital.
23. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de modo parcelado, de acordo com o cronograma econômicofinanceiro, a partir de medição, realizada e aprovada por engenheiro indicado pelo
município.
23.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da
apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser encaminhada a tesouraria do
município, junto com a respectiva medição devidamente aprovada.
23.2. 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, sendo que o valor correspondente deverá
ser descontado na fatura mensal.
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23.3. Os documentos de cobrança que contiverem incorreções serão devolvidos à
contratada reiniciando-se o procedimento ante previsto a partir da data de reapresentação
do documento corrigido.
24. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, tendo como princípio a
sua publicidade e levando-se em conta a agilidade dos modernos meios de comunicação,
será feita por:
a) telegrama e/ou fax, com comprovação do recebimento; ou
b) comunicação direta aos interessados via representantes presentes à reunião, lavrada
em ata; ou
c) publicação no Diário Oficial Municipal ou jornal de circulação regional, quando for
expressa exigência legal.
24.1. Os atos objetos de divulgação são os relativos a habilitação ou inabilitação de
licitação, desclassificação de propostas, julgamento das propostas, resultado do certame,
anulação ou revogação da licitação e demais ocorrências que afetem o desenrolar do
processo, e possam influir na isenção dos procedimentos.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a
proponente/contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis:
a) advertência; ou
b) multa compensatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da contratação,
pela recusa em assinar o contrato, no prazo de dez dias úteis, após regularmente
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93;
c) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o valor do serviço
em atraso, por dia de inadimplência, até o limite de vinte dias úteis, caracterizando
inexecução parcial do contrato;
d) multa compensatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da contratação
pela inadimplência além do prazo referido na alínea anterior, caracterizando inexecução
total do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
município, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade.
25.1. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado.
25.2. Pela execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa de 20% (vinte) por
cento sobre o valor total da contratação.
25.2.1. A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas ou
ainda diretamente da contratada.
25.3. 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.
25.4. As penalidades previstas neste subitem 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.
25.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato, devidamente justificado, do Prefeito
Municipal de Itiruçu.
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25.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada antes da
comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da
administração, bem como antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha
sido descontado em virtude de multa imposta.
25.7. Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
25.8. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a proponente/contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente.
25.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
25.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
26. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas em lei.
26.1. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial:
a) o não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a contratante a comprovar a impossibilidade da
prestação dos serviços contratados, nos prazos e condições estipulados;
c) o atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
d) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à contratante;
e) a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, 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;
f) o desatendimento pela contratada das determinações regulares da fiscalização da
contratante, bem como dos seus superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei 8666/93, de 21/06/93;
h) a decretação de falência, insolvência ou concordata da contratada;
h1) no caso de concordata é facultado à contratante manter o contrato, assumindo ou não
o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir
a conclusão dos serviços sem prejuízo à administração;
i) a dissolução da contratada;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execução do contrato.
26.1.1. A rescisão contratual nos termos acima citados 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.
26.2. 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.
26.3. 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.
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26.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
27. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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.
27.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do
município, especialmente designados pela autoridade competente.
27.2. 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.
27.3. 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.
27.4. A contratada deverá manter, no local da obra, preposto aceito pelo município para
prover o que disser respeito a regular execução do contrato, que será o responsável pela
manutenção do “Diário de Obras”, onde deverão ser anotadas diariamente todas as
ocorrências das obras e serviços.
27.5. Será obrigatório o uso de uniforme e equipamentos de segurança pertinentes ao tipo
de trabalho desempenhado pela contratada.
28. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
Executado o contrato, seu objeto será recebido de acordo com o inciso I, alíneas a e b, §
1º, do artigo 73 da Lei nº. 8.666/93.
28.1. 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.
28.2. 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.
28.3. A contratada, tendo em vista o controle de qualidade, que deverá ser implementado
ao iniciar as obras, é obrigada 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.
29. DA TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL
Havendo interesse poderá a contratada, mediante expressa anuência da contratante:
a) subcontratar no todo ou em parte o fornecimento relativo ao objeto da presente licitação;
b) ceder o fornecimento relativo ao objeto da presente licitação, desde que a sucessora
tenha capacidade técnica, administrativa, financeira e operacional igual ou superior a da
contratada e mediante expressa anuência da contratante;
c) no caso da ocorrência de fusão, cisão ou incorporação, a contratada deverá comprovar
a não diminuição de sua capacidade técnica, administrativa, financeira e operacional.
d) para se proceder as alterações contratuais citadas, a contratada dever comunicar a
pretensão à contratante por escrito.
30. DISPOSIÇÕES GERAIS
Uma vez iniciada a abertura das propostas, não serão admitidas quaisquer retificações,
nem juntada de documentos que possam influir no resultado da licitação.
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30.1. Em qualquer fase do certame licitatório, a Comissão de Licitação poderá realizar
diligências in loco nas dependências das participantes, bem assim, solicitar, a seu juízo,
explicações e ou comprovações que julgar necessário, junto àquelas.
30.2. A vencedora deste certame será a única responsável por eventuais danos ou
acidentes que vier a causar a terceiros na execução do contrato, bem como por todos os
encargos e despesas trabalhistas.
30.3. A CONTRATADA ficará obrigada a:
a) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
30.4. As dúvidas surgidas na aplicação do presente edital, bem como os casos omissos
serão resolvidos pela Comissão de Licitação, à luz da legislação vigente.
31. ESCLARECIMENTOS
Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a presente Licitação deverão ser
somente solicitados na forma prevista no subitem “1.2” do presente edital.
31.1. Não sendo feitos no prazo fixado, pressupõe-se que os elementos fornecidos são
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos Documentos de
Habilitação e da Proposta Comercial, não cabendo, portanto, às licitantes, direito a
qualquer reclamação posterior.
31.3. Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes
“Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” até a adjudicação e execução, as
licitantes deverão abster-se de entrar em contato com o município, para assuntos
correlatos.
32. DOS ANEXOS
Integram o presente edital de forma indissociável
Anexo I - Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais
Especificações Técnicas;
Anexo II - Modelo de credenciamento;
Anexo III - Modelo de declaração de habilitação e de proteção ao trabalho de menores;
Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo V - Declaração de Visita ao Local da Obra;
Anexo VI - Minuta de Contrato.
Itiruçu/BA, 07 de junho de 2021.
ADRIANA K NUNES BITENCOURT
Presidente da CPL - Itiruçu/BA

18

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com
vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 04 (quatro) meses, contado a partir da
assinatura do contrato e expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado
nos casos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, e demais normas pertinentes.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global, nos termos da Lei Federal nº.
8666/93.
BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, e respectivas alterações posteriores, Lei
Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e demais normas aplicáveis.
ESPECIFICAÇÕES: As especificações do objeto são as constantes no presente Termo de
Referência e respectivos Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha
Orçamentária e demais Especificações Técnicas.
OBRIGAÇÕES DAS PARTES: Além daquelas previstas no edital e respectivo contrato e na Lei
Federal nº 8666/93, de 21/06/1993, as partes estão sujeitas as seguintes obrigações:
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) executar fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e a legislação vigente, os termos
do contrato e do edital, respondendo pelas consequências da inexecução total ou parcial;
b) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, bem como todos os impostos, seguros, taxas e demais
emolumentos correspondentes;
c) a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
d) a contratada se obriga a manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do contrato;
e) a contratada se obriga a apresentar durante a execução do contrato, se solicitada,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na licitação;
f) a contratada se obriga a cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, de acordo com a lei nº. 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
g) a contratada se obriga a informar, imediatamente, à contratante, verbalmente e por escrito,
quaisquer problemas ocorridos em relação à execução do contrato;
h) somente será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do contrato com
autorização prévia do Município de Itiruçu;
i) 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;
j) a contratada deverá manter, no local da obra, preposto aceito pelo município para prover o
que disser respeito a regular execução do contrato, que será o responsável pela manutenção
do “Diário de Obras”, onde deverão ser anotadas diariamente todas as ocorrências das obras e
serviços;
k) será obrigatório o uso de uniforme e equipamentos de segurança pertinentes ao tipo de
trabalho desempenhado pela contratada.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do objeto do contrato;
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c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização de
eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas;
d) proceder, observado o prazo legal, à publicação resumida do instrumento do contrato e de
seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia.
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.
GARANTIA: Após a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo
máximo de 03 (três) dias, comprovante de prestação de garantia, em qualquer das
modalidades de que trata o § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, correspondente ao percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.
Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterá
integralmente à contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser
apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.
Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a contratante se utilizará da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados
pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos; a contratada ficará obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 02 (dois) dias úteis seguintes à sua notificação.
Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, a
empresa contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Nos casos em que valores de multa ou outros pagamentos imputados à contratada venham a
ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 horas, sob
pena de rescisão administrativa do contrato.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de modo parcelado, de acordo com o
cronograma econômico-financeiro, a partir de medição, realizada e aprovada por engenheiro
indicado pelo município.
Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de
apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser encaminhada a tesouraria do
município, junto com a respectiva medição devidamente aprovada.
TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL: Havendo interesse poderá a contratada, mediante
expressa anuência da contratante:
a) subcontratar no todo ou em parte o fornecimento relativo ao objeto da licitação;
b) ceder o fornecimento relativo ao objeto da presente licitação, desde que a sucessora tenha
capacidade técnica, administrativa, financeira e operacional igual ou superior a da contratada e
mediante expressa anuência da contratante;
c) no caso da ocorrência de fusão, cisão ou incorporação, a contratada deverá comprovar a
não diminuição de sua capacidade técnica, administrativa, financeira e operacional.
d) para se proceder as alterações contratuais citadas, a Contratada dever comunicar a
pretensão à Contratante por escrito.
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: Os recursos necessários à execução do objeto encontram-se
disponíveis na(s) seguinte(s) dotação(ões):

Unidade: 0208 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto: 1.011 – Construção De Quadras Escolares
Fonte: 1 - Educação 25%; 15 - transf. FNDE
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações Itiruçu/BA, 05 de maio de 2021.
ADRIANA K NUNES BITENCOURT
Presidente da CPL - Itiruçu/BA
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1.1

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Quadra Coberta com
Vestiário, a ser implantada nas diversas regiões do Brasil. O Ministério da Educação,
através do FNDE presta assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar,
objetivando a construção e o aparelhamento destas escolas.

1.2

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto básico e suas particularidades.
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto
arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam
também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais,
ou por concessionárias de serviços públicos.
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2.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto Quadra Coberta com Vestiários visa atender a demanda de espaço para práticas
esportivas nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto apresenta uma área total
de 980,40 m² de cobertura, para implantação em terrenos de 30x41 metros quadrados.
A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção da quadra
escolar em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.
As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e
pilares em concreto armado e arco metálico treliçado. A cobertura será em telha metálica
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão nos
vestiários e concreto polido na quadra. O revestimento interno de áreas molhadas com
cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As
portas são especificadas em madeira pintada. As esquadrias são do tipo basculante, em
alumínio, opção que possibilita regular a ventilação natural.

2.2

PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá
privilegiar a edificação das melhores condições:
 Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno,
existência de vegetação, mananciais de água e etc.
 Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego
ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico,
olfativo/qualidade do ar);
 Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à
insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes;
 Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em
função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de
vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuários;
 Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;
 Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais;
 Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação
aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deveFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
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se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando
necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais.
 Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da quadra quanto à
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minimização da carga térmica e consequente redução do consumo de energia elétrica. A
correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis, considerandose a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

2.3

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes
alguns parâmetros, a seguir relacionados:

Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas
necessidades operacionais cotidianas básicas;

Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuário;

Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do vestiário;

Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de arco treliçado
metálico. Nos vestiários será utilizado uma laje impermeabilizada;

Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
áreas mais quentes do país.

Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do
partido arquitetônico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem
a identificação da tipologia Quadra Coberta com Vestiário;

Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;

Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com
destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiários em azul e amarelo;

Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutenção.

ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

2.4

Quadra Coberta:


Quadra poliesportiva com arquibancadas.

Vestiários:
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2.5

Vestiário masculino com sanitário de PNE;
Vestiário feminino com sanitário de PNE;
Depósito.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:
 Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;


Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
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3

SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no
sistema construtivo adotado:
 Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
 Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;
 Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;
 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;
 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
 Estrutura de concreto armado;
 Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica.
 Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171);

3.2

3.3

VIDA UTIL DO PROJETO
Sistema

Vida Útil mínima (anos)

Estrutura

≥ 50

Pisos Internos

≥ 13

Vedação vertical externa

≥ 40

Vedação vertical externa

≥ 20

Cobertura

≥ 20

Hidrossanitário

≥ 20

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento.
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4

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.2

ESQUADRIAS

4.2.1

Esquadrias de Alumínio
4.2.1.1 Características e Dimensões do Material

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6
mm. Para especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.
- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.
4.2.1.2 Sequência de execução
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.
4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às
laterais das janelas / portas.
4.2.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 – Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
4.2.1.5

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1:
Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos
e classificação;
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4.2.2

Portas de Madeira
4.2.2.1

Características e Dimensões do Material:

Madeira
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, semi-ôca,
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.
Ferragens
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.
4.2.2.2

Seqüência de execução:

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.
4.2.2.3

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA;
- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
4.2.2.4

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia
e simbologia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

4.3

ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
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aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.
4.3.1

Pintura de Superfícies Metálicas
4.3.1.1

Características e Dimensões do Material

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).
Acabamento: acetinado
Fabricante: Coral ou equivalente

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

4.3.1.2

Sequência de execução

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um
acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.
Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico
de referência.
4.3.1.3

Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metálico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrimãos, traves.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 – Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 – Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_R01 – Detalhes
4.3.1.4

Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não
industriais – Classificação;
_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.
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4.3.2

Paredes externas – Pintura Acrílica
4.3.2.1

Características e Dimensões do Material

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.
4.3.2.2

Seqüência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.
O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes
da aplicação da massa corrida.
4.3.2.3

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiário – Cor Branco Gelo
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro
- Estrutura de concreto – Cor Branco Gelo.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 – Planta e elevações
4.3.2.4

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não
industriais – Classificação;
_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

4.3.3

Paredes externas – Cerâmica 10cmx10cm
4.3.3.1

Características e Dimensões do Material

Revestimento em cerâmica 10X10 cm para áreas externas, nas cores branco, azul
escuro e amarelo, conforme aplicações descritas no item. 4.7.3.3.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.
- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, acetinado;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;
3 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;
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ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10
2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10
3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10
4.3.3.2

Seqüência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.
As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.
4.3.3.3

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fachada vestiário.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 – Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. vestiários
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;
4.3.4

Paredes internas – áreas molhadas

Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 30x40cm, e acima dela,
pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme
esquema de cores definido no projeto.
4.3.5

Caracterização e Dimensões do Material:
Cerâmica (30x40cm):
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

x 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.
Pintura:
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- As paredes (acima da cerâmica de 30x40cm até o teto) receberão revestimento
de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.
4.3.5.1

Sequência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias
quando da finalização dos ambientes.
4.3.5.2

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Vestiário – Cerâmica branca 30x40 até 2,50m – pintura acrílica cor Branco Gelo
acima de 2,50m.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. vestiários

4.3.6

Piso em Cerâmica 40x40 cm
4.3.6.1

Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(400mm x 400mm)
4.3.6.2

Sequência de execução:

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento
epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.
4.3.6.3

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com cerâmica.
4.3.6.4

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiários – cor cinza;
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. vestiários
4.3.6.5

Normas Técnicas relacionadas:
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_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico –
Procedimento;
_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e
métodos de ensaios;
4.3.7

Piso em Cimento desempenado (calçada)
4.3.7.1

Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;
- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)
4.3.7.2

Sequência de execução:

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada.
4.3.7.3

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- calçadas de acesso e de contorno da quadra e vestiários;
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 – Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
4.3.7.4

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.
4.3.8

Tetos – Pintura
4.3.8.1

Características e Dimensões do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.
4.3.8.2

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
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4.3.9

Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.
4.3.9.1

Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais).
4.3.9.2

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

-Vestiários Masculino e Feminino.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
4.3.10 Metais / Plásticos
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram
incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui
especificadas.
4.3.10.1

Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.3 (louças e metais).
4.3.10.2

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Vestiários Masculino e Feminino.
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 – Planta e elevação vestiário
4.3.11 Bancadas em granito
4.3.11.1

Características e Dimensões do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido
- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.
4.3.11.2

Sequência de execução:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
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A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.
- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas.
4.3.11.3

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Vestiários;
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. Vestiários
4.3.12 Elementos Metálicos
4.3.12.1

Alambrados da quadra coberta

4.7.13.1.1 Caracterização e Dimensões do Material
Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2”.
- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm;
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”;
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”)
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”);
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espaçamento de 2”.
4.7.13.1.2 Sequência de execução:
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portão.
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4.7.13.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Alambrado da quadra;
- Referências:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_R01 – Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 – Planta e elevações
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_R01 – Detalhes
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5 HIDRÁULICA
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5.1

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto da Quadra Coberta com
Vestiários foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da escola
para o reservatório previsto para a Quadra .
5.1.1

Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diários da edificação.
A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação,
abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 3.000L. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição
predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto.
5.1.2

Ramal Predial (somente em quadras externas a escola)

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local
de água e esgoto.
A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local
do hidrômetro de consumo.
5.1.3

Reservatório

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a instalação dos conjuntos
motor-bomba (não financiado pelo FNDE).
5.1.4

Normas Técnicas relacionadas


ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria;

ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para
sistemas prediais de água fria – Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão
hidrostática interna;

ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de
distribuição de água – Tipos – Padronização;

ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre –
Requisitos;

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;
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ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários –
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2:
Procedimentos para instalação;

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas –
Requisitos e métodos de ensaio;

ensaio;

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de


ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1:
Registros de pressão;

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta –
Requisitos e métodos de ensaio;

5.2



DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;



EB-368/72 - Torneiras;



NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.
As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora
das projeções dos pátios. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em
PVC rígido.
A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de
destinação de esgotos sanitários.
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:
5.2.1

Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:



1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento
mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de
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concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.
5.2.2

Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de
ventilação.
5.2.3

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de
10 metros de comprimento (itens não financiados pelo FNDE).
O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operação.
5.2.4

Normas Técnicas Relacionadas

 ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
 ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;
 ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário;
 ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização;
 ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;
 ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto sanitário – Especificação;
 ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário –
Procedimento;
 ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;
 ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento;
 ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de
esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;
 ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;
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 ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;
 ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;
 Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho:
 NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
 Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário.

5.3

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.
São exigidos os seguintes sistemas:
 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação.
 Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.
 Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes
indicados no projeto.
 SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepções, plantas e detalhes constam no projeto.
5.3.1

Normas Técnicas Relacionadas

 NR 23 – Proteção Contra Incêndios;
 NR 26 – Sinalização de Segurança;
 ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
 ABNT NBR 7195, Cores para segurança;
 ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;
 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
 ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;
 ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1:
Princípios de projeto;
 ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2:
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;
 ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;
 Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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6 ELÉTRICA
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os
alimentadores deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.
6.1.1

Normas Técnicas Relacionadas

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
 ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;
 ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;
 ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;
 ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
 ABNT NBR 5461, Iluminação;
 ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;
 ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
 ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;
 ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
 ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
 ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais
até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
 ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas
– Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
 ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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7 ANEXOS
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7.1

TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS

Quadra Coberta

Quantidade

Ambientes

Dimensões Internas
(CxLxH)

Áreas
Uteis (m²)

01

Quadra poliesportiva coberta c/ arquibancada

32,40 x 21,20 x variável

686,88

02

Vestiários (feminino e masculino)

9,10 x 3,35 x 2,90

30,48

01

Depósito

1,55 x 2,55 x 2,90

3,95

Área Útil Total

7.2

721,31

TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS
Elementos

Ambientes

Fachadas

Elementos de fechamento,
Paredes e Pilares

Especificações

Cores

Cerâmica 10x10 cm
(Vestiário)

Branco, azul e
amarelo

Pintura acrílica (Cobogós
de fechamento)

Amarelo claro

Pintura acrílica (paredes
da quadra e vestiário)

Branco

Pintura esmalte sintético
(pilares de concreto da
quadra)

Amarelo

Pintura tinta de piso
Cinza
(arquibancada)

Sanitários e Vestiários

Janelas

Vestiários

Portas

Vestiários

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 2,50m)

Branco

Pintura PVA acabamento
fosco (do fim da cerâmica
ao teto)

Branco

Folhas das janelas*

Alumínio Natural

Folha de Porta

Platina
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Elementos

Ambientes

Especificações

Cores

Alisares

Platina

Folha de porta

Branco

Estrutura metálica

Amarelo

Telhas metálicas

Branco

Vestiário

Pintura PVA acabamento
fosco

Branco Neve

Contorno da quadra

Concreto

Cinza

Áreas Molhadas

Cerâmica antiderrapante
40x40cm

Cinza

Quadra

Piso industrial polido com
cimento comum com
granitina/ demarcações
coloridas com pintura à
base de resina acrílica

Cinza/ azul,
amarelo, laranja,
branco e verde

Box dos Sanitários

Cobertura

Tetos

Quadra com vestiários

Piso

7.3

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS

Vestiários (feminino e masculino) da Quadra Coberta
04

Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente

04

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

06

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

06

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06
06

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

04

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

02

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

02

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitário PNE (feminino e masculino) da Quadra Coberta
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,
02
DECA, ou equivalente
02

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
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código AP.52, DECA, ou equivalente

7.4

02

Lavatório de canto suspenso com mesa, código: L76, DECA ou equivalente

06

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente

02

Barra de apoio em “L” para lavatório DECA L76 , em aço inox polido

02

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

02

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

02

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

02

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA
Código

Quantidade

Dimensões
Internas (LxH)

Tipo

Ambiente

PM 1

01

0,90x 2,10

01 folha, de abrir, lisa, em
madeira.

Depósito

PM 2

02

1,00x 2,10

01 folha, de abrir, em madeira.

Vestiários

PM 3

04

0,60x 1,70

01 folha, de abrir, lisa, em MDF
melamínico branco.

Sanitários e
vestiários quadra

PM 4

02

0,90x 1,70

01 folha, de abrir, em MDF
melamínico branco, c/ barra.

Sanitário PNE da
quadra

7.5

TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
JANELAS DE ALUMÍNIO

Código

Quantidade

Dimensões
Internas (LxH)

Tipo

Ambiente

JA 1

29

0,95x 0,40

Fixa e Basculante, de alumínio

Vestiário e
depósito

Ferragens para Portas em Madeira
03

Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

03

Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente
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JANELAS DE ALUMÍNIO
Código

Tipo

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente
Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

09

Dobradiças, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)
Tarjeta metálica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM3 e PM4)
Barra de apoio para PNE 500 mm, em aço inox polido

LISTAGEM DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Nome do arquivo

Título

QCOB_VEST-ARQ-MED_R01

Memorial Descritivo de Arquitetura

QCOB_VEST_PLH_110V_R01

Planilha Orçamentária 110V

QCOB_VEST_PLH_220V_R01

Planilha Orçamentária 220V

7.6.2

Ambiente

03

08

7.6.1

Dimensões
Internas (LxH)

03

06

7.6

Quantidade

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 05 pranchas
Nome do arquivo

Título

Escala

QCOB_VEST_ARQ_PLA_01_R01
QCOB_VEST_ARQ_PLA_02_R01
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01

Planta baixa, layout, cortes e detalhe arquibancada
Planta de cobertura e fachadas
Planta baixa, vistas e cortes
Detalhe pintura de piso – Vestiário – cobertura e
fachadas
Detalhes

indicada
1:100
1:50

QCOB_VEST_ARQ_PLA_04_R01
QCOB_VEST_ARQ_PLA_05_R01

7.6.3

indicada
indicada

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 15 pranchas

Estrutura de Concreto
Nome do arquivo
QCOB-VEST-SCO-01-R01
QCOB-VEST-SCO-02-R01
QCOB-VEST-SCO-03-R01
QCOB-VEST-SCO-04-R01
QCOB-VEST-SCO-05-R01
QCOB-VEST-SCO-06-R01
QCOB-VEST-SCO-07-R01

Título
Planta de carga
Locação das fundações – fundações em bloco e
estaca
Detalhe dos blocos
Locação das fundações – fundações em sapatas
Detalhes das sapatas
Formas do pavimento nível 000
Forma pav nível 320

Escala
1:75
1:75
1:25
1:75

1:25
1:75
1:75
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Nome do arquivo

Título

Escala

QCOB-VEST-SCO-08-R01
QCOB-VEST-SCO-09-R01
QCOB-VEST-SCO-10-R01
QCOB-VEST-SCO-11-R01
QCOB-VEST-SCO-12-R01
QCOB-VEST-SCO-13-R01

Formas – formas do nível 000
Pilares de concreto
Pilares do concreto -2
Vigas baldrame
Vigas de concreto – nível 320 - 1
Vigas de concreto - fechamento

1:75
1:25
1:25
1:25 e 1:50
1:25 e 1:50
1:25 e 1:50

Título

Escala

Estrutura Metálica
Nome do arquivo
QCOB_VEST-SMT-PLA-01-R01
QCOB_VEST-SMT-PLA-02R01

Planta baixa, corte A-B e detalhes
Detalhes peças

indicada
indicada

7.6.4 PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 03 pranchas
Instalação de Água Fria
Nome do arquivo

Título

Escala

Planta térreo, planta sobre laje e isométrico

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

QCOB_VEST_HID_2_R01

Planta baixa

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

QCOB_VEST_HIN_R01

Planta Baixa e detalhes

indicada

QCOB_VEST_HID_1_R01
Instalação de Esgoto Sanitário

Sistema de Proteção contra Incêndio

7.6.5 PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 02 pranchas
Instalações Elétricas – 110 V
Nome do arquivo

Título

Escala

QCOB_VEST_ELE_127220V_R01

Quadro de cargas – diagramas unifilares

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

QCOB_VEST_ELE_220370V_R01

Quadro de cargas – diagramas unifilares

indicada

Instalações Elétricas – 220 V
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:
LOCAL:
BDI:
DATA BASE:

ITEM

Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE
Itiruçu - Ba, Roberto Di Gregório
25.66 %
SINAP 04/2021

CÓDIGO

87,52% (HORA)

FONTE

1.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

PREÇO
UNITÁRIO

49,36 % ( mês)

QUANT.

TOTAL C/ BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

74209/1

SINAPI

1.2

74220/1

SINAPI

1.3

73805/1

SINAPI

1.4

74077/3

SINAPI

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

73960/1
C2851
C2849
C2290
73822/2

SINAPI
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SINAPI

2.1

55835

SINAPI

2.2

73965/10

SINAPI

2.3
2.4

79483
53527

SINAPI
SINAPI

2.0

3.0
3.1

74156/3

SINAPI

3.2
3.3

73907/6
5651

SINAPI
SINAPI

3.4

74254/2

SINAPI

3.5

73942/2

SINAPI

3.6

74138/3

SINAPI

3.7

5651

SINAPI

3.8

74254/2

SINAPI

3.9

73942/2

SINAPI

3.10

74138/3

SINAPI

4.1

84219

SINAPI

4.2

74254/2

SINAPI

4.3

73942/2

SINAPI

4.4

74138/3

SINAPI

4.5

84219

SINAPI

4.6

74254/2

SINAPI

4.7

73942/2

SINAPI

4.8

74138/3

SINAPI

4.9

74202/1

SINAPI

4.10

84219

SINAPI

4.11

74254/2

SINAPI

4.12

73942/2

SINAPI

4.13

74138/3

SINAPI

4.14

55835

SINAPI

4.15

83901

SINAPI

4.0

4.16
4.17
4.18

84219
72924
68053

SINAPI
SINAPI
SINAPI

4.19

85662

SINAPI

4.20

74138/3

SINAPI

Placa de obra em chapa zincada, instalada
Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com
altura de 2,20m
Barracão para escritório de obra porte pequeno
Locação de construção de edificação com gabarito de
madeira
Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra
Instalação provisória de água
Instalações provisórias de esgoto
Sondagem de terreno (1 furo a cada 200m²)
Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso
- arenoso (entre baldrames)
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto
rocha até h=1,50 m
Regularização e compactação do fundo de valas
Reaterro apiloado de vala com material da obra

m²
m²
m²
m²
un
un
un
un
m²
Subtotal item 1.0
m³
m³
m²
m³
Subtotal item 2.0

INFRAESTRURURA
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa
m
(sem armação)
Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico
m²
Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5Xm²
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) kg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mmkg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo,
m³
lançamento, adensamento.
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X m²
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) kg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mmkg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo,
m³
lançamento, adensamento.
Subtotal item 3.0
SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - VIGAS
Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X
m²
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) kg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mmkg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo,
m³
lançamento, adensamento.
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X
m²
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) kg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mmkg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo,
m³
lançamento, adensamento.
m²
Laje pré-moldada para forro
CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO
Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X
m²
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) kg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mmkg
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo,
m³
lançamento, adensamento.
m³
Aterro compactado
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10

m

CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO
Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X
m²
Latro de brita 1 compactada, e=5cm
m³
Fornecimento e instalação de lona plastica preta
m²
Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha
kg
15X15cm
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo,
m³
lançamento, adensamento, e=4cm

1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:
LOCAL:
BDI:
DATA BASE:

ITEM

Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE
Itiruçu - Ba, Roberto Di Gregório
25.66 %
SINAP 04/2021

CÓDIGO

87,52% (HORA)

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

49,36 % ( mês)

PREÇO
UNITÁRIO

QUANT.

TOTAL C/ BDI

Subtotal item 4.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.0
5.1

87504

SINAPI

5.2

73988/1

SINAPI

5.3

73937/3

SINAPI

5.4

73935/2

SINAPI

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08
furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos
maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/
argamassa traço1:6 (cimento e areia)
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva
assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)
ALVENARIA - ARQUIBANCADAS
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

m²

m²
m²

m²

ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS
5.5

87504

SINAPI

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08
furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m²
Subtotal item 5.0

6.0
6.1

84038

SINAPI

6.2

73970/2

SINAPI

SISTEMAS DE COBERTURA
Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada cor: branca
Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto
espec.

m²
kg
Subtotal item 6.0

7.0
7.1

7.2

7.3

7.4

ESQUADRIAS
1

90823

90820

90822

PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10 M) COM BANDEIRA (1,00X0,80 M) INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.

und

431,67

2,00

1.084,87

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉD UNIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INST
ALAÇÃO. AF_08/2015

und

387,84

1,00

487,36

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDI UNO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

und

297,53

4,00

1.495,50

SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSUR UN
A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

und

322,48

2,00

COTAÇÃO

Subtotal item 7.0
8.0
8.1

87869

SINAPI

8.2

87882

SINAPI

8.3

87554

SINAPI

8.4

75481

SEINFRA

8.5

C2111

SEINFRA

8.6

87869

SINAPI

8.7

87554

SINAPI

8.8

75481

SEINFRA

8.9

87273

SINAPI

8.10

87265

SINAPI

8.11

87265

SINAPI

8.12

87265

SINAPI

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:3
(cimento / areia)
Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /
areia)
Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9
(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)
Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal /
areia), espessura 1,5 cm
REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS
Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento /
areia)
Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9
(cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)
REVESTIMENTO CERÂMICOS
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40
cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte conforme projeto
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10
cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte BRANCO - conforme projeto
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10
cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte AMARELO - conforme projeto
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10
cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte AZUL - conforme projeto

810,46

3.878,19

m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²

m²

m²

m²

m²
Subtotal item 8.0

9.0

PISOS

9.1

96622

SINAPI

9.2

101747

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7
CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

m³

110,43

-

m²

60,00

-
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:
LOCAL:
BDI:
DATA BASE:

ITEM
9.3

Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE
Itiruçu - Ba, Roberto Di Gregório
25.66 %
SINAP 04/2021

CÓDIGO
94994

87,52% (HORA)

FONTE
SINAPI

9.4

2

COTAÇÃO

9.5

87248

SINAPI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

49,36 % ( mês)

PREÇO
UNITÁRIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (5CM)

m³

103,00

JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
PARA PISO EM PLACAS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014

m

10,57

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m²

37,09

QUANT.

97,70

62,50

88411

SINAPI

10.2

41595

SINAPI

10.3

96126

SINAPI

10.4

100723

SINAPI

10.5

100727

SINAPI

10.6

95622

SINAPI

10.7

72815

SINAPI

10.8

88489

SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS
DE MASSA ACRÍLICA.
ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA
COM REVÓLVER.
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO
PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE
EMASSAMENTO.

m²

2,35

847,20

2.501,79

m

10,79

360,00

4.881,14

m²

14,57

88,60

1.622,15

m²

8,93

1.114,00

12.500,68

m²

13,46

1.114,00

18.842,01

m²

11,83

847,20

12.594,12

m²

50,96

480,00

30.737,44

m²

11,00

476,00

11.0

6.579,56

90.258,89

Subtotal item 10.0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1

86885

SINAPI

11.2

86906

SINAPI

11.3

94796

SINAPI

11.5

2.912,96

15.558,25

PINTURA

10.1

11.4

12.645,29

-

Subtotal Item 9.0
10.0

TOTAL C/ BDI

86932

86931

SINAPI

SINAPI

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA VÁLVULA DE
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE
ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC
DE LIGAÇÃO.

un

13,06

10,00

164,11

un

55,42

8,00

557,13

un

27,20

1,00

34,18

un

446,71

2,00

1.122,67

un

423,84

4,00

VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM
LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO
PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO.
2.130,39

4.008,48

Subtotal item 11.0
12.0

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12.1

89546

SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X
40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

un

10,06

5,00

63,21

12.2

99260

SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60 CM).

un

372,07

4,00

1.870,17

12.3

89482

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA
BRANCA (NBR 5688)

21,60

6,00

un

12.4

12.5

89707

89803

SINAPI

SINAPI

12.6

98052

SINAPI

12.7

89498

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO, (D 2,50 X H 12,00).
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014

12.8

89502

SINAPI

12.9

89529

SINAPI

12.10

89499

SINAPI

JOELHO 90º C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"

12.11

89797

SINAPI

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

12.12

89569

SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM

un

162,86
26,41

4,00

132,75

12,85
un
un

14,00

226,06

1.847,99

1,00

2.322,18

11,72

3,00

un

44,18

un

14,68

un
un

6,00

110,68

38,35

7,00

337,33

18,29

10,00

229,83

un

41,67

5,00

261,81

un

65,86

6,00

496,56

un

15,17

8,00

152,50

un

9,50

9,00

107,44

un

2.252,94

1,00

2.831,04
73,05

12.13

89827

SINAPI

12.14

86883

SINAPI

12.15

98094

SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013
SUMIDOURO EM ALVENARIA (D 2,30 X H 6,00)

12.16

89573

SINAPI

TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM

un

58,13

1,00

12.17

3

COTAÇÃO

TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIROLA - 50 MM

m

9,73

3,00

36,68

12.18

89578

SINAPI

TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM

m

39,43

35,00

1.734,17

12.19

89711

SINAPI

TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM

m

17,08

20,00

429,25

12.20

89712

SINAPI

TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM

m

25,57

17,00

546,23

12.21

86879

SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un

5,99

9,00

Subtotal item 12.0
13.0

67,74

12.235,74

DRENAGEM PLUVIAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:
LOCAL:
BDI:
DATA BASE:

ITEM

Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE
Itiruçu - Ba, Roberto Di Gregório
25.66 %
SINAP 04/2021

CÓDIGO

87,52% (HORA)

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

13.2

89580

SINAPI

TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150 MM

13.3

89590

SINAPI

13.4

4

COTAÇÃO

13.5

5

COTÇÃO

JOELHO PVC 90° D=150 MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL
RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL
DE SAÍDA CÔNICO
CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO
(0,25 X 0,25 X 0,25M).

UNID.

49,36 % ( mês)

PREÇO
UNITÁRIO

QUANT.

64,50

72,00

5.835,65

m

77,75

20,00

1.954,01

m

116,55

4,00

585,83

un

16,96

4,00

m

56,41

72,00

m

95795

SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

14.2

95787

SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

14.3

95795

SINAPI

CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS

14.4

95801

SINAPI

CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS

14.5

91936

SINAPI

14.7

14.8

5.103,71

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220

14.1

14.6

85,25

13.564,44

Subtotal item 13.0
14.0

TOTAL C/ BDI

91926

91928

91934

un

30,01

5,00
188,55

26,00
un

5,00

163,36

4,00

150,84

un

30,01

un

36,27

1,00

45,58

CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO

un

10,23

23,00

295,67

SINAPI

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA
DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE
DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM
SEÇÃO 2,5 MM²

m

3,89

190,00

928,75

SINAPI

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA
DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE
DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM
SEÇÃO 4 MM²

m

6,38

820,00

6.574,03

SINAPI

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA
DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE
DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM
SEÇÃO 16 MM²

m

23,82

14,00

419,05

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/90ºC, CAMADA
DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE
DE TENSÃO 1000V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM
SEÇÃO 35 MM²

m

35,89

41,00

1.849,07

un

24,70

2,00

62,08

un

21,74

1,00

27,32

un

14,40

7,00

126,67

un

10,88

5,00

68,36

un

68,12

5,00

428,00

14.9

92985

SINAPI

14.10

91996

SINAPI

14.11

92000

SINAPI

14.12

91952

SINAPI

14.13

93653

SINAPI

14.14

101892

SINAPI

14.15

101895

SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA 2P + T PARA PISO, 10 A, COMPLETA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BINOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN
(LINHA BRANCA)
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)

un

400,04

2,00

1.005,38

14.16

101896

SINAPI

Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)

un

604,39

1,00

759,48

14.17

6

COTAÇÃO

Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA

un

236,51

1,00

297,20

SINAPI

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,
para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão
europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un

595,41

1,00

748,19

14.18

101883

14.19

101876

SINAPI

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,
para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha
branca), exclusive disjuntores

un

48,07

1,00

60,40

14.20

91864

SINAPI

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

m

12,04

22,00

332,85

14.21

91867

SINAPI

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

m

7,57

32,00

304,40

14.22

91843

SINAPI

Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas

m

5,13

22,00

141,82

14.23

95787

SINAPI

Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras

m

26,00

86,00

2.809,76

14.24

95789

SINAPI

Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras

m

32,75

17,00

699,61

14.25

95791

SINAPI

m

42,81

34,00

1.829,03

14.26

97586

SINAPI

un

118,77

6,00

895,48

14.27

97584

SINAPI

14.28

7

COTAÇÃO

Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator
eletronico e lampadas
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator
eletronico e lampadas
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para
lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada

un

90,99

1,00

114,34

un

156,46

15,00

2.949,11

24.274,37

Subtotal item 14.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15.0
15.1

98111

SINAPI

15.2

96973

SINAPI

un

21,72

5,00

136,47

un

52,94

24,00

1.596,59

SINAPI

Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2017
Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m

15.3

96985

un

65,57

5,00

15.4

411,98

89448

SINAPI

Tubo PVC 40 mm

un

14,49

18,00

15.5

327,75

8

COTAÇÃO

Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos

un

9,51

5,00

16.0
16.1
16.2

59,75

2.532,53

Subtotal item 15.0
SERVIÇOS DIVERSOS
102363
9

SINAPI

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido
em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"

COTAÇÃO

Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12
bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura

m²

173,42

147,00

32.034,18

un

433,13

4,00

2.177,08

4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:
LOCAL:
BDI:
DATA BASE:

ITEM

Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE
Itiruçu - Ba, Roberto Di Gregório
25.66 %
SINAP 04/2021

CÓDIGO

87,52% (HORA)

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

16.3

10

COTAÇÃO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM
TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 50 CM, CONFORME
PROJETO.

16.4

11

COTAÇÃO

Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto

16.5

100868

SINAPI

16.6

12

COTAÇÃO

16.7

C1347

16.8

Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm
(bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura

49,36 % ( mês)

PREÇO
UNITÁRIO

QUANT.

TOTAL C/ BDI

m

184,25

4,80

1.111,34

m

350,00

4,80

2.111,09

un

264,57

10,00

3.324,59

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

m²

210,00

4,50

1.187,49

SEINFRA

Estrutura metálica c/ tabelas de basquete

cj

669,64

1,00

841,47

C1349

SEINFRA

Estrutura metálica de traves de futsal

cj

1.441,39

1,00

1.811,25

ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_06/2018
LIMPEZA GERAL

cj

1.026,38

1,00

1.289,75

m

74,96

2,90

273,16

m²

721,31

1,50

1.359,60

16.9

C1351

SEINFRA

16.10

98689

SINAPI

16.11

2450

ORSE

Suntotal item 16.0
TOTAL

47.520,99
213.831,88

_____________________________________________________________
Chazy Lays Menezes Fontes
Eng. Civil CREA RNP 0515776585-8

5

OBJETO:
LOCAL:
DATA BASE:

Item

Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE
Itiruçu - Ba, Roberto Di Gregório
SINAP 04/2021

BDI: 25,66%

Cronograma Físico e Financeiro
Total Por Etapa

Descrição

1
2
3
4
5
6

SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
INFRAESTRURURA
SUPERESTRUTURA
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
SISTEMAS DE COBERTURA

7

ESQUADRIAS

8

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
PISOS

9
10
11
12
13
14
15
16

PINTURA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
DRENAGEM PLUVIAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
SERVIÇOS DIVERSOS

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
100,00%
3878,19,
0%
100,00%
15.558,25
100,00%
90.258,89
100,00%
4.008,48
100,00%
12.235,74
100,00%
13.564,44
100,00%
24.274,37
100,00%
2.532,53
100,00%
47.520,99

87,52% (HORA)

30 DIAS 60 DIAS

49,36 % ( mês)

90 DIAS

120 DIAS

50,00%
45.129,45

20,00%
18.051,78
100,00%
4.008,48

100,00%
3.878,19
100,00%
15.558,25
30,00%
27.077,67

100,00%
12.235,74
100,00%
13.564,44
50,00%
12.137,18

50,00%
12.137,18

10,27%
30,40%
21,11%
21.968,97 65.015,03 45.129,45
10,27%
40,68%
61,78%
21.968,97 86.984,00 132.113,45

100,00%
47.520,99
38,22%
81.718,43
100,00%
213.831,88

100,00%
2.532,53

_______________________________________________________________
Chazy Lays Menezes Fontes
Eng. Civil CREA RNP 0515776585-8

Quadro de Composição do BDI 1
Nº TC/CR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL ITIRUÇU - BAHIA

OBJETO
Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Sim

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

3,80%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,32%

-

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,60%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,10%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

6,64%

-

6,64%

7,30%

8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

4,50%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

19,66%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

BDI COM desoneração

BDI DES

25,66%

OK

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

X

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =

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

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 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 COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administração Pública.
Observações:

Local

Responsável Técnico
Nome:
CHAZY LAYS MENEZES FONTES
Título:
ENGª CIVIL
CREA/CAU: 051577685-8
ART/RRT:

27.476 v003 micro

terça-feira, 1 de junho de 2021
Data

Responsável Tomador
Nome:
Cargo:

1

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Cidade/Estado, ____ de ________ de 2021

A
Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prezados Senhores:
REF/:- TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta
com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________
NOME DA EMPRESA

Nº DO CNPJ

com sede na _________________________________, ____________, _________, ____
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

CIDADE

UF

neste ato representada por ____________________________, RG nº _______________,
NOME DO REPRESENTANTE

NÚMERO DO RG

emitido pelo(a) ___________, e CPF nº ____________, na condição de seu representante
ÓRGÃO EMISSOR

Nº DO CPF

legal, CREDENCIA o(a) Sr.(a) _____________________, _____________, ___________,
NOME

NACIONALIDADE

PROFISSÃO

_______________, residente e domiciliado(a) na _________________________________
ESTADO CIVIL

ENDEREÇO COMPLETO

____________, _______________, _____, portador(a) do R.G. nº. __________________,
CEP

CIDADE

UF

NÚMERO DO RG

expedido pelo(a) _____________ e do C.P.F. nº ______________, para representá-la nas
ÓRGÃO EMISSOR

Nº DO CPF

sessões de análises dos Envelopes “2” - Documentação e “3” - Proposta Comercial,
objetos do Processo Licitatório ante indicado, podendo para tanto praticar todos os atos
necessários para o fiel cumprimento deste credenciamento, bem como, estando investido
de poderes para impetrar e desistir de eventuais recursos.

________________________________________
(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL)
(Firma reconhecida em cartório)

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
A
Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
DECLARAÇÃO
REF/:- TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta
com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.
Em cumprimento às determinações da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a
empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________
NOME DA EMPRESA

Nº DO CNPJ

com sede na __________________________________, ____________, _________, ____
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

CIDADE

UF

neste ato representada por ____________________________, RG nº _______________,
NOME DO REPRESENTANTE

NÚMERO DO RG

emitido pelo(a) _______________, e CPF nº ________________, DECLARA, para fins de
ÓRGÃO EMISSOR

Nº DO CPF

participação na licitação ante mencionada que:
a) não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
b) não foi declarada inidônea pelo Poder Público no âmbito de nenhuma esfera;
c) não existe fato impeditivo à sua habilitação;
d) não possui em seu quadro de sócios, nenhum titular de mandato eletivo ou cargo
público no âmbito do Município de Itiruçu/BA.
DECLARA, ainda, sob as penas da Lei, em estrito cumprimento ao disposto no art. 7º, inc.
XXXIII da Constituição Federal, estando ciente de que qualquer eventual infringência a
esta regra, devidamente comprovada, acarretará imediata inabilitação, desclassificação e
até a rescisão de eventual contrato a ser firmado, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
( ) nem menores de 16 (dezesseis) anos em outros trabalhos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
E, por ser a expressão da verdade, firma a presente DECLARAÇÃO.
Local e data.

_____________________________________
(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL)

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A
Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA
Comissão Permanente de Licitação
PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
RAZÃO SOCIAL: __________
ENDEREÇO (Rua, N°, Bairro, Cidade, Estado, CEP): _____
CNPJ: _____

TELEFONE: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
Nº C/C: _____

FAX: _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
BANCO: ____

AG: _____
VALOR
GLOBAL* (R$)

ESPECIFICAÇÃO
Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar
coberta com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste
município de Itiruçu/BA.
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
*CONFORME PLANILHA ANEXA

Declaramos que:
1) Nos preços indicados nesta proposta estão computados todas as despesas de
transporte, os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.
2) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da sessão da licitação, sendo o prazo de execução do objeto contratado de 04 (quatro)
meses, contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pelo município.
3) A intenção de apresentar a presente proposta, bem como o seu conteúdo não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante, potencial ou de fato, bem como de qualquer servidor do Município de
Itiruçu/BA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; não tentamos, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante, potencial ou de fato,
da referida licitação; o conteúdo da presente proposta não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante,
potencial ou de fato, da citada licitação antes da adjudicação de seu objeto.
4) Caso nos consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato,
de acordo com nossa proposta financeira, será efetuado através de crédito bancário na
conta acima especificada
Local e data
___________________________________
(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL)

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
OBJETO: Execução de obra de Continuação da Construção de Quadra Escolar coberta
com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório, neste município de Itiruçu/BA.

CREDENCIAMENTO

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________
NOME DA EMPRESA

Nº DO CNPJ

com sede na _________________________________, ____________, _________, ____
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

CIDADE

UF

neste ato representada por ____________________________, RG nº _______________,
NOME DO REPRESENTANTE

NÚMERO DO RG

emitido pelo(a) _____________, e CPF nº _____________________, na condição de seu
ÓRGÃO EMISSOR

Nº DO CPF

representante legal, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ___________________________________,
NOME

portador(a) do R.G. nº. ____________, emitido pelo (a) _______, CPF nº. ____________
Nº DO RG

EMISSOR

Nº DO CPF

para realizar visita ao local da obra objeto do Processo Licitatório do tipo Tomada de
Preços, autuado sob o nº. TP004/2021, pelo Município de Itiruçu, Estado da Bahia.
Local e data

___________________________________
(CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL)

DECLARO que a visita ao local da obra
foi efetivada, em conformidade com o
edital do Processo Licitatório Tomada
de Preços nº. TP 004/2021.
Em _____/_____/______.

________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº: ********
CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EXECUÇÃO
DE OBRA DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE
QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO –
PROJETO FNDE NO BAIRRO ROBERTO DI
GREGÓRIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITIRUÇU/BA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
003-6/2021

Por este instrumento particular de Contrato de Execução de Obra Pública que entre si
celebram, de um lado o MUNICIPIO DE ITIRUÇU, Estado da Bahia, entidade de direito
público interno, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck nº. 78, Centro, Itiruçu/BA, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 14.198.543/0001-80, neste ato representado pela Exma. Prefeita
Municipal, Sra. Lorenna Moura Di Gregório, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa ******, inscrita no CNPJ sob o nº. *********,
estabelecida na ********, nº. ****, Bairro *****, representada por ******, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e, quando em conjunto, simplesmente
denominadas PARTES, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Obra Pública, em
decorrência do resultado da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. TP004/2021
realizada por meio do Processo Administrativo nº. 003-6/2021, homologado por despacho
da Sra. Prefeita Municipal datado de *****, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº.
8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais normas pertinentes, e do
instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Execução de obra de Continuação da Construção
de Quadra Escolar coberta com vestiário – projeto FNDE no Bairro Roberto Di Gregório,
neste município de Itiruçu/BA, conforme definição e elementos técnicos constantes no
Edital de Tomada de Preços nº. TP004/2021 e seus anexos, e respectiva Proposta
apresentada pela CONTRATADA, que a este integram, independentemente de anexação
ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Como contraprestação pela execução integral e correta do objeto deste contrato, receberá
a CONTRATADA o valor global de R$ ***** (********).
2.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto: 1.011 - Construção de Quadras Escolares
Fonte: 1 - Educação 25%; 15 - transf. FNDE
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por preço unitário mediante medição periódica dos serviços
efetivamente realizados, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após atestado, pelo setor
competente da CONTRATANTE, a conformidade quanto aos aspectos de quantidade,
qualidade e afins, bem como o cumprimento de todas as cláusulas deste contrato,
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos:
a) Mapa de Medição dos serviços, conferido e atestado pela fiscalização da
CONTRATANTE;
b) comprovações de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, atualizadas.

1

3.1. As faturas somente serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área
gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que serão devolvidas à
CONTRATADA para correções, não se alterando, nesse caso, a data de adimplemento da
obrigação.
CLÁUSULA QUARTA - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE
Não será admitido reajuste nos preços contratados, salvo em hipóteses autorizadas em
Lei.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo máximo para execução do objeto deste contrato é 04 (quatro) meses, podendo
ser prorrogado nos termos da lei, sendo a contagem deste iniciada a partir da data de
emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.
5.1. 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
direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto na Lei Federal nº.
8.666/93, e serão instrumentalizados por termo aditivo.
5.2. Os serviços serão executados de acordo com cronograma de trabalho, aprovado pela
CONTRATANTE e as alterações dependem de prévia e expressa autorização desta.
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 SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Além daquelas previstas no Edital do Processo Licitatório Tomada de Preços nº.
TP004/2021, e seus anexos, na Lei Federal nº. 8666/93, com suas alterações posteriores,
e nas demais disposições legais pertinentes, as partes sujeitam-se as seguintes
obrigações:
I. Obrigações da CONTRATADA:
a) responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras que
possam ser adotadas, por quaisquer danos que possa 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 os limites legais;
d) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações comercial,
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
em Itiruçu, escritório de representação, caso tenha sede fora do estado da Bahia;
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;
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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 deste contrato;
i) registrar o contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento de “Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente antes da emissão da 1ª fatura;
j) manter todos os empregados devidamente fardados e identificados, e com os
equipamentos de segurança adequados aos serviços em execução;
k) arcar com os custos decorrentes de eventuais trabalhos noturnos ou em dias de
feriados, se necessários, para atender os prazos do seu cronograma, os encargos, as
incidências, a alimentação, a iluminação e outras incidências;
l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na
licitação;
m) cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, de acordo
com a Lei nº 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos;
II. Obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do objeto do contrato;
c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização
de eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas;
d) proceder, observado o prazo legal, à publicação resumida do instrumento do contrato e
de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e
eficácia.
7.1. Conforme dispõe o artigo 618 do Código Civil, a CONTRATADA, empresa
responsável pela execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela
solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais utilizados, do solo e demais
elementos relacionados.
7.2. 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 falhas 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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 perante este município, 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, 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
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poder público municipal, ou de seus agentes e prepostos, salvo a hipótese de ser
caracterizada a omissão destes.
8.1. 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
CONTRATADA faça jus a qualquer indenização.
8.2. 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 - DA GARANTIA
Após a assinatura do presente contrato a CONTRATADA deverá apresentar à
CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, comprovante de prestação de
garantia, em qualquer das modalidades de que trata o § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93,
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída
após sua execução satisfatória.
9.1. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua
liberação.
9.2. Caso o valor contratado seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem às alíneas “a” e “b”, do art. 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93, será exigida prestação
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do art. 56, igual a diferença
entre o valor resultante do § 1º, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e o valor do contrato.
9.3. O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
9.4. Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia
reverterá integralmente à CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual
diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito
verificado.
9.5. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a CONTRATANTE se utilizará
da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a
ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A
CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 02 (dois) dias
úteis seguintes à sua notificação.
9.6. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº
8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (dois por cento) do valor do
contrato.
9.7. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original será recomposto no prazo de 48 horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS TRANSFERÊNCIAS E SUB-EMPREITADAS
Não será admitido, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA a subempreitada
de parte dos serviços, sem que seja previamente autorizada pela administração.
10.1. Havendo subempreitada, o pagamento das faturas emitidas pelo subempreiteiro
poderá ser realizado diretamente pela administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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, observados os seguintes
prazos e critérios:
I. o recebimento provisório das obras será promovido pela CONTRATANTE, 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;
II. o recebimento definitivo da obra, só se dará depois de adotados, pela CONTRATANTE,
todos os procedimentos previstos no art. 73, Inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93;
III. a CONTRATANTE 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 documento próprio da CONTRATANTE.
11.1. O recebimento definitivo não isentará a CONTRATADA das responsabilidades
previstas, nos artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES CONTRATUAIS
No caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ser-lhe-ão
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a saber:
a) advertência; ou
b) multa compensatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da contratação,
pela recusa em assinar o contrato, no prazo de dez dias úteis, após regularmente
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93;
c) multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o valor do serviço
em atraso, por dia de inadimplência, até o limite de vinte dias úteis, caracterizando
inexecução parcial do contrato;
d) multa compensatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da contratação,
pela inadimplência além do prazo referido na alínea anterior, caracterizando inexecução
total do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
município, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade.
12.1. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado.
12.2. Pela execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa de 20% (vinte) por
cento sobre o valor total da contratação.
12.3. As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente de
acordo com a gravidade da infração.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do
recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como
antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude
de multa imposta.
12.5. Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido
prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
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12.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a
rescisão do pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao disposto na Lei
Federal n° 8.666/93, com as consequências nela previstas, independentemente de
interpelação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de jurisdição do Município de Itiruçu, Estado da
Bahia, renunciando-se, como se renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por terem acordado, justo e contratado, assinam o presente contrato em três vias, todas
iguais e para um só fim, na presença de duas testemunhas, infra firmadas.
Itiruçu/BA, xxx de xxx de 2021.
MUNICÍPIO DE ITIRUÇU
CONTRATANTE
*********************
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
__________________________________
CPF:

__________________________________
CPF:
Certifico que o presente Contrato
mantém conformidade com a Lei
Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, e
demais
normas
aplicáveis
aos
Contratos Administrativos.

ADVOGADO
OAB/BA Nº
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