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MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida 

Santa Luzia/Minas Gerais – CEP: 33045-090 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

RazãoSocial:_________________________________________________________________ 

CNPJ nº:_____________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________ Estado: _______ Telefone/Fax:____________________ 

Pessoa para contato:___________________________________________________________ 

Telefones: Fixo____________________________ Celular_____________________________ 

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local:_________________, _____ de ________________ de 2016 

___________________________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Secretaria 
Municipal de Obras por meio do e-mail: sec.obras@santaluzia.mg.gov.br 

A não remessa do recibo exime ao Departamento de Compras e Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais.  
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar, 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016, cujo edital se encontra à disposição 
dos interessados para exame e aquisição na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na 
Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CO NSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO INDUSTRIAL AMERIC ANO NO MUNICÍPIO DE 
SANTA LUZIA – MG. 

O conhecimento das propostas e o início de julgamento dar-se-ão às 09:30 HORAS DO DIA 
20/07/2016.  

Santa Luzia, 29 de Abril de 2016.  

 

SILVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, por meio de sua Comissão Permanente de Licitações, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS , sob 
o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS , do tipo "MENOR 
PREÇO  POR ITEM - CRITÉRIO DE JULGAMENTO -  MAIOR D ESCONTO LINEAR SOBRE 
A PLANILHA DE PREÇOS" ,para a execução dos serviços de que trata o OBJETO, mediante 
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

LOCAL: AVENIDA VIII, Nº 50 – SANTA LUZIA/MG – CEP: 33.045-090. 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES: ATÉ  ÀS 09:00 H DO DIA 20 /07/2016 

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 09:30 H DO DIA 20/07/201 6 

1.1. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de 
Preços, com respeito a:  

1.1.1. Recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”;  

1.1.2. Abertura dos envelopes “Habilitação”;  

1.1.3. Devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas;  

1.1.4. Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.  

1.2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante 
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais e em jornal local de grande circulação pelo menos 
por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, 
mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a:  

1.2.1. Habilitação ou inabilitação da licitante;  

1.2.2. Julgamento das propostas;  

1.2.3. Resultado de recurso porventura interposto;  

1.2.4. Resultado de julgamento desta Tomada de Preços.  
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1.3. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das Condições deste edital e de 
outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a data 
estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta”.  

1.4. A resposta da Comissão Permanente de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado 
será divulgada mediante envio de e-mail a todas as participantes conhecidas até o momento do 
envio.  

2. DO OBJETO 

A presente Tomada de Preços tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE U NIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO BAIRRO INDUSTRIAL AMERICANO conforme as especificações técnicas 
constantes dos Anexos deste edital.  

3. DO VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

3.1. O limite de despesas para o contrato será de R$582.251,23 (Quinhentos e oitenta e dois 
mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos).  

3.2. Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1(um) ano após a 
apresentação da proposta, os preços poderão ser reajustados a partir desta data, para cobrir 
flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada 
no índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a 
aplicação da seguinte fórmula de reajuste:  

R = (I1 – I0)/I0 x V  

Onde:  

R = Reajuste  

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento  

I0 = índice do mês da apresentação da proposta  

V = Valor da fatura a ser reajustada  

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Obras Rodoviárias.  

4. DAS LICITANTES 
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4.1. Poderão participar desta Tomada de Preços pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, cadastradas junto a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, ou que apresentarem 
toda documentação exigida para cadastro até o 3º(terceiro) dia anterior a data do 
recebimento das propostas , observadas as necessárias qualificações.  

4.2. Não poderão participar desta Tomada de Preços:  

4.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.2.2. As empresas suspensas de contratar com a Administração e as declaradas 
inidôneas de contratar com quaisquer dos órgãos da Administração Pública.  

4.2.3. Impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia; 

4.2.4. Com falência decretada;  interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial 
ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução 
ou liquidação; 

4.2.5. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

4.2.6. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.7. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

4.2.8. entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.2.9. servidor ou dirigente deste(a) órgão ou entidade ou responsável pela licitação;  

4.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

5. DO PROCEDIMENTO 

5.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes de 
“Habilitação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.  

5.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não 
ser como ouvinte.  
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5.3. Uma vez iniciada as aberturas dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” não serão 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta Tomada de 
Preços, ressalvado o disposto neste edital.  

5.4. Na sessão de abertura, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação 
serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que 
fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todas as 
licitantes ou por seus representantes legais presentes.  

5.5. Abertos os envelopes relativos à “Habilitação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu 
juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar 
o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes 
“Proposta”, devidamente fechados.  

5.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos 
envelopes de “Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta 
Tomada de Preços ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior.  

5.7. Será então, suspensa a reunião, para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, após as quais a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 
licitante.  

5.8. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas 
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, 
diretamente aos licitantes ou mediante publicação de aviso nos jornais respectivos.  

5.9. As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a 
guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos 
representantes legais das licitantes presentes.  

5.10. No dia designado pela Comissão, após a informação da análise dos elementos 
apresentados nos envelopes de “Habilitação”, informados os inabilitados e devolvidos seus 
envelopes lacrados de propostas, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos: 

5.10.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as 
licitantes ao direito de interposição de recurso;  

5.10.2. Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 
recurso;  

5.10.3. Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.  
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5.11. As aberturas dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta” serão realizadas em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.  

5.12. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação deverá ser feita no 
ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes;  

5.13. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.  

5.14. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” 
em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos do edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, 
ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e horário marcados para 
prosseguimento dos trabalhos.  

5.15. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à 
sessão.  

5.16. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  

5.17. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.  

5.18. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 
fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente das propostas.  

5.19. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a 
reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.  

5.20. Entende-se por documento credencial:  

5.20.1. Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;  

5.20.2. Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação – modelo Anexo IV;  

5.20.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.  
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5.21. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação 
no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes da “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA”, ou quando esta o exigir.  

5.22. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em seu nome.  

5.23. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das 
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação 
ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que poderão ser 
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.  

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá apresentar à 
Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta, em 
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE DE Nº. 1 - “1ª FASE/HABILITAÇÃO”  

A RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

                            CNPJ DA EMPRESA-------- ---------------------------------- 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

 

 

 

ENVELOPE DE Nº. 2 - “2ª FASE/PROPOSTA DE PREÇOS”  

A RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

                                        CNPJ DA EMPRESA---------------------------------------------------- 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016  
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7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

7.1. Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., expedido pela Superintendência de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, com registro feito em obediência ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666/93, estando comprovado o cadastramento na categoria compatível com 
o objeto desta licitação, com a validade vigente na data de abertura dos envelopes, obrigando-
se a empresa a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação. 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Cópia de carteira de identidade e CPF do(s)representante(s) legal(is) da empresa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva);  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.3. REGULARIDADE FISCAL:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

b) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal da sede da 
licitante, na forma da lei;  

c) Certidão de regularidade para com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional (Conjunta); 

d) Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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e) Certidão de regularidade de Inexistência de Débitos da Justiça do Trabalho (CNDT) ou 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhista em nome do interessado com os mesmos efeitos da 
CNDT; 

.7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, expedida 
a no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas. 

7.4.2. . Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço 
patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade  

7.4.3.. As sociedades anônimas deverão apresentar o balanço patrimonial devidamente 
registrado (art. 289, caput, e §5°, da Lei n° 6.404/76); As empresas constituídas no exercício 
em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o 
balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

7.4.3.1. As demais formas societárias, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO deverão apresentar o balanço 
acompanhado de cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do livro diário do qual foi 
extraído (art. 5°, § 2° do Decreto Lei n° 486/69), autenticado pelo órgão competente do 
Registro Público de Empresas Mercantis.  

7.4.3.2. As empresas constituídas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de abertura ou do último balanço 
patrimonial levantado, conforme o caso.  

7.4.3. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. As 
empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura 
ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 
encerramento; 

 

7.5. Relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

7.5.1. Comprovação de que a Licitante possui, em seu quadro permanente, profissional de nível 
superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço. A declaração da Licitante deverá indicar o nome do profissional e preencher os 
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seguintes requisitos: a) Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome do profissional, devidamente acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, 
comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços de características semelhantes 
e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às do objeto desta 
licitação.  

7.5.2. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada de um dos 
documentos relacionados abaixo:  

a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou  

b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou  

c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do 
detentor do Atestado da Capacidade Técnica.  

7.5.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa ou do Responsável 
Técnico, por meio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, que contenham os serviços do referido edital.  

OBSERVAÇÃO:  

- A comprovação da inscrição do Responsável Técnico – R T, no CREA, se fará 
exclusivamente mediante a apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação, em 
dia, emitida por aquele Conselho.  

- A comprovação da inscrição da empresa, no CREA, se fará exclusivamente mediante a 
apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação, em dia, emitida por aquele 
Conselho.  

7.5.4. Declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional competente, do 
responsável técnico (engenheiro) que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 
objeto desta Tomada de Preços – modelo Anexo V;  

7.5.5. Declaração que o engenheiro indicado no item 7.5.2 manterá a presença integral à frente 
dos serviços ora licitados. 

7.5.6. Declaração da licitante de que, por intermédio de representante devidamente qualificado 
para esse fim, vistoriou o local onde será executada a obra na forma do item 08, de que é 
detentora de todas as informações relativas à sua execução, analisando todos os serviços que 
ainda faltam ser executados, bem como tomou conhecimento de toda a documentação anexa a 
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este edital, conforme item 40 (DOS ANEXOS), devidamente visada pelo servidor da Secretaria 
de Obras, responsável pelo acompanhamento das vistorias – modelo Anexo VI;  

7.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

a) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de impedimentos para licitar 
e contratar – modelo Anexo VII;  

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99) – modelo Anexo VIII.  

Observações:  

7.7. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados no original, em cópias 
autenticadas em cartório ou por servidor do município de Santa Luzia.  

7.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.  

7.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e  

7.10. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário.  

7.11. Se o licitante optar pela apresentação de cópias simples, deverá apresentar, no momento 
da abertura dos envelopes, os respectivos originais dos documentos para serem confrontados 
com as cópias simples, as quais serão autenticadas por membro da Comissão Permanente de 
Licitação. Após esta conferência e autenticação, os originais serão devolvidos ao licitante.  

7.12. A falta de quaisquer dos documentos acima, ou apresentação dos mesmos em desacordo 
com o presente Edital, ou com o prazo vencido, implicará na inabilitação do licitante de participar 
da licitação.  

7.13. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro dos Envelopes nº 01 e 
02,deverão ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim 
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.  

7.14. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

7.14.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo; 
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7.14.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

7.14.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

7.14.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

7.14.5. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;  

7.14.6. Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº 1, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e:  

7.14.7. Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela 
própria natureza, não apresentam prazo de validade, como é o caso dos atestados de 
capacidade (responsabilidade) técnica.  

8. DA VISTORIA 

8.1. A vistoria ocorrerá até o 5º dia útil anterior a data de reali zação deste certame, com 
agendamento prévio. O local do serviço deverá ser visitado para constatar as condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.  

8.1.1.O interessado, através do seu Engenheiro - Responsável Técnico, devidamente 
registrado no CREA, deverá entrar em contato com Fernando Gabrich, na Secretaria Municipal 
de Obras , através dos telefones: (31) 8684-5220 ou (31) 3641-5232. 

8.2. Sob pena de desclassificação, o representante responsável técnico credenciado pela 
licitante para efetuar a vistoria deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Obras do 
Município munido da carta de credenciamento da empresa, de acordo com o modelo constante 
no Anexo IV, e deverá apresentar ao representante da Prefeitura os seguintes documentos: 
Carta de credenciamento emitida pela empresa e Identidade profissional devidamente atualizada 
pelo CREA de origem, comprovando assim sua habilitação técnica.  

8.3. A declaração de vistoria deverá ser visada pel o servidor da Secretaria Municipal de 
Obras que acompanhou o licitante na vistoria (confo rme anexo VI). 

8.4. As empresas interessadas deverão comparecer a visita técnica objetivando o 
conhecimento total das condições dos locais em que serão executados os serviços bem 
como análise de toda a documentação (Edital e seus anexos). A declaração de que trata o 
item 8.3 será entregue devidamente preenchida pela empresa licitante e visada pelo 
servidor da Secretaria Municipal de Obras, devendo a mesma obrigatoriamente compor o 
Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, sob pena de desclassi ficação.  
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8.5. A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá apresentar uma 
declaração (em substituição a declaração do item 8. 3) atestando que a licitante está ciente 
de todas as condições em que os serviços/obras serã o executados. 

9. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02 

A proposta contida no Envelope n.º 02 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados 
nos subitens a seguir:  

9.1. De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamentedatada e assinada, como também rubricada. 

9.2. Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o 
CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, 
podendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito 
de emissão de nota de empenho e posterior pagamento.  

9.3. Indicação dos preços com base na planilha constante no Anexo II.  

9.4. Cronograma Físico financeiro. 

9.5. Planilha com preços unitários e totais. 

9.6. Indicação do prazo de validade da proposta, de mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua entrega.  

9.7. Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.  

9.8. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar todos os dados 
fornecidos para execução dos serviços.  

9.9. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à 
Comissão Permanente de Licitação, antes da abertura dos envelopes de “Habilitação” e 
“Proposta”, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do serviço; e a falta da 
comunicação referida implicará a aceitação tácita das especificações e documentações técnicas 
fornecidas.  

9.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, prazo de conclusão ou de qualquer outra condição que importe em modificação 
dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, 
alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.  
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9.11. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer 
erros de soma e/ou multiplicação, bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o 
preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.  

9.12. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim;  

9.13. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DA HABILITAÇÃO.  

9.14. As propostas de todas as licitantes deverão ser elaboradas com a inclusão de todos os 
tributos, ônus comerciais, previdenciários e trabalhistas, seguros, fretes e outros encargos ou 
acessórios que incidam sobre a contratação.  

9.15. Não serão aceitas propostas encaminhadas por fax ou pelos correios, devendo os 
participantes encaminhar as propostas pessoalmente, no Setor de Protocolo da Prefeitura.  

9.16. Será considerado vencedor o proponente do maior desconto linear sobre a planilha de 
preços l, considerado o somatório dos itens constante da planilha de referência.  

9.17. Em todas as folhas impressas, da(s) planilha(s) orçamentária(s), deverá constar o nome do 
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº CREA, nº ART;  

10. DOS PREÇOS CONSTANTES DAS PROPOSTAS  

10.1. A licitante deverá indicar ospreços unitário e total por item e subitem, conforme planilha 
constante do Anexo II, fixos e irreajustáveis e, ainda, o global da proposta. 

10.2. Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos 
indicados na Planilha de que trata o Anexo II.  

10.3. Caso haja alguma divergência entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados 
na Planilha de que trata o Anexo II, a Comissão desclassificará o participante.  

10.4. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar a composição dos 
preços integrantes das propostas.  

10.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.  

10.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos.  
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10.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico 
e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.  

10.8. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o presente Edital 
e/ou com seus Anexos;  

b) Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;  

c) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis. Considera-se manifestamente 
inexequível o preço total das propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) 
da média aritmética dos valores das propostas superiores a 10% (dez por cento) do valor orçado 
pela administração.  

e) Cujo BDI for superior a 35% (trinta e cinco por cento).  

11. DOS PRAZOS 

11.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no 
preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta”.  

11.2. O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados da assinatura do 
contrato, observado o limite da vigência do crédito orçamentário respectivo e respeitada a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 42.  

11.3. O prazo para início deste serviço será de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras.  

11.4. Quaisquer serviços a serem realizados em horário noturno dependerão de prévia e formal 
autorização do Município e, caso sejam autorizados, não implicarão nenhuma forma de 
acréscimo ou majoração dos serviços ora licitados, razão pela qual será improcedente a 
reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” 
ou “adicionais noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos 
trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Tomada de Preços.  

11.5. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente 
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos.  

11.6. Os prazos de início e execução do serviço poderão ser excepcionalmente prorrogados, o 
primeiro quando solicitado pela contratada e desde que ocorra motivo justificado, devidamente 
comprovado e aceito pela Administração, e o segundo nos termos e hipóteses legais.  
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11.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este 
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.  

11.8. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica da 
Secretaria que vier a se utilizar do presente contrato.  

11.9. A proponente vencedora deverá iniciar os serviços do objeto da presente licitação, após a 
assinatura do contrato e em até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da Autorização de 
Serviços. 

11.10. Os recursos administrativos e impugnações ao edital deverão ser protocolados no Setor 
de Protocolo da Prefeitura, sito à Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, em Santa 
Luzia/MG, no horário de atendimento ao público das 08:00 às 17:00 horas, endereçados ao 
Departamento de Licitações, na pessoa do Sr. Presidente designado.  

12. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

Trata-se de Licitação enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores – MENOR PREÇO POR ITEM - CRITÉRIO DE JULGAMENTO - MA IOR 
DESCONTO LINEAR SOBRE A PLANILHA DE PREÇOS" , sob o regime de execução de 
EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS . 

13. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

13.1. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II, 
da Lei n.º 8.666/93, aquelas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto, e não 
atenderem às exigências contidas neste edital.  

13.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, 
escoimadas das causas referidas na condição anterior; 

13.3. não  estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

13.4. contiver  vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 

13.5. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 
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13.6 contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas 
dos demais licitantes; 

13.7. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de 
qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços 
de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.  

13.7.1 A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos 
termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

14.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços 
e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de MENOR  
PREÇO POR ITEM -  CRITÉRIO DE JULGAMENTO - MAIOR DE SCONTO LINEAR SOBRE A 
PLANILHA DE PREÇOS"   

14.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
Quadro de Pessoal do Município ou ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar-se na sua decisão.  

14.3. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários 
cotados nas propostas das licitantes;  

14.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 
ofertas das demais licitantes.  

14.5. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

14.6. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, 
caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus 
Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.  

15. DO DESEMPATE 
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No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o 
qual todas as licitantes serão convocadas.  

16. DOS RECURSOS 

16.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar 
recurso à Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da 
licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços.  

16.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta 
Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.  

16.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão 
ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Secretário Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas, nos termos do Decreto Municipal nº 2.873, de 27 de agosto de 2013. 

16.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser 
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.  

16.5. Os recursos/impugnações deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal, sob pena do seu não recebimento.  

17. DA ADJUDICAÇÃO 

A execução dos serviços correspondente ao objeto será adjudicado a uma única empresa, 
depois de atendidas as condições desta Tomada de Preços.  

18. DO TERMO DE CONTRATO 

18.1. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à 
execução do serviço será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já 
especificadas neste ato convocatório.  

18.2. A Administração do Município convocará oficialmente a contratada, durante a validade da 
sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

18.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela contratada durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração do Município.  

18.4. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o referido documento no 
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preços, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

18.5. A recusa injustificada da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Município, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas.  

18.6. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 
2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 
adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.  

19. DA GARANTIA . 

19.1. Caução para garantia do contrato  

19.1.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

19.1..2. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

19.1.3. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

19.1.4. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

19.1.5 . obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber. 

19.1.6 Será exigida da contratada a apresentação à Administração, também no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, antes da 
ordem de serviço, comprovante de prestação de garan tia correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor global de sua proposta, com val idade para todo o período de 
execução do serviço, sob pena de rescisão contratua l por parte da contratante.  

19.1.7. A caução para garantia do contrato poderá ser prestada em moeda corrente, Carta 
Fiança Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública.  
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19.1.8. A caução para garantia do contrato acompanhará eventuais ajustes do valor e do prazo 
contratual, devendo ser complementada pela licitante, quando da celebração de Termos Aditivos 
a este Contrato.  

19.1.9. A caução para garantia do contrato será devolvida 30 (trinta) dias após a última medição 
e aceitação dos serviços pelo Município de Santa Luzia, ao término do contrato.  

19.1.10. A devolução da caução não exime a contratada de suas responsabilidades legais e 
contratuais.  

20. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DAS COTAÇÕES. 

20.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando–sê-lhes, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 
8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal.  

20.2. Integrarão o contrato que se celebrar com a licitante vencedora, no que forem aplicáveis 
aos serviços e obras licitados, as normas legais vigentes, e as regras em vigor para as 
contratações de serviços do município, atendidas ainda as especificações técnicas deste edital.  

20.3. Nenhum serviço serárealizado sem cobertura da ordem de serviço específica e 
discriminada, previamente emitida pelo Município. A contratada deverá atender, no prazo 
máximo de cinco dias, às ordens recebidas para mobilização de pessoal.  

20.4. A licitante a que couber a adjudicação terá o prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da 
data da convocação, para a assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação.  

20.5. O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado.  

20.6. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

20.7. O preço contratado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços contratados, cabendo ao 
órgão gerenciador do contrato promover as necessárias negociações junto ao detentor do 
contrato.  

20.8. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:  

I – convocar o detentor do contrato para negociação, visando à redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado;  
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II – frustrada a negociação, o detentor do contrato será liberado do compromisso 
assumido;  

III – convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de negociação;  

IV – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação do contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.  

20.9. Durante a vigência do contrato, os preços contratados não poderão ficar acima dos 
praticados no mercado.  

21. DA VALIDADE, VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DO CONTRATO  

21.1. A vigência do contrato será de 6 (seis) meses , de acordo com cronograma físico-
financeiro, a partir de sua assinatura, com validad e e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato no Diário respectivo.  

21.2. O prazo de validade do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da data de 
publicação, prorrogável na forma da Lei nº 8.666/93.  

21.3. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica da 
Secretaria que vier a se utilizar do presente contrato.  

22. DOS ENCARGOS DO MUNICÍPIO E DA CONTRATADA 

22.1. NA EXECUÇÃO DO CONTRATO CABERÁ AO MUNICÍPIO:  

22.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada ao local do serviço;  

22.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Preposto ou Responsável Técnico da contratada;  

22.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município.  

22.1.4. Autorizar quaisquer outros serviços pertinentes ao serviço principal, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido à 
Secretaria de Obras e formalização pela Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações e 
Contratos.  

22.1.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela Secretaria de Obras do Município ou com as especificações 
constantes do edital e de seus anexos;  
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22.1.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes do edital e seus anexos;  

22.1.7. Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município, especialmente designada para esse fim.  

22.2. CONSTITUI OBRIGAÇÕES DA DENTENTORA DO CONTRAT O:  

22.2.1. Constituem obrigações da detentora do contrato:  

a) Assinar o contrato;  

b) Executar os serviços de acordo com o disposto nos Anexos ou nos contratos derivados do 
contrato;  

c) Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, 
na regularidade do presente ajuste.  

22.2.2. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do serviço, tais como:  

a) salários;  

b) seguros de acidente;  

c) taxas, impostos e contribuições;  

d) indenizações;  

e) vale-refeição;  

f) vales-transportes; e  

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;  

22.2.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o Ente;  

22.2.4. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 
às normas disciplinares do Município;  

22.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria de Obras;  
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22.2.6. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade do Município, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução do serviço;  

22.2.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados quando da execução do serviço ou no recinto do Município;  

22.2.8. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação 
escrita à Secretaria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do 
serviço. 

22.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;  

22.2.10. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente edital, conforme o 
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

22.2.11. Comunicar à Secretaria de Obras, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  

22.2.12. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;  

22.2.13. Submeter à aprovação da Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras, o(s) nome(s) 
e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, 
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;  

22.2.14. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de 
Preços.  

22.2.15. Cumprir com todas as demais obrigações constantes do projeto básico, relativas a cada 
serviço executado.  

22.2.16. Manter no canteiro de obras, o livro de ocorrências “diário de obra”, preenchido e 
assinado pelo engenheiro responsável da obra.  

22.2.17. Para todo concreto e aço das estruturas (canal ou prédios), coletar amostras (aço) e 
moldar corpo de prova (concreto). Para controle de quantidades destes materiais de acordo com 
normas da ABNT.  
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23. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

À contratada caberá, ainda:  

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município;  

b) Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência do Município;  

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao 
serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Tomada de Preços.  

e) A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, nem poderá 
onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão pela qual a contratada renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com o Município.  

24. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

Deverá á contratada observar, também, o seguinte:  

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
Município durante a execução dos serviços mencionados;  

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Tomada de 
Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração;  

c) É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta Tomada de Preços;  

d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração do Município.  

25. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS S ERVIÇOS 

25.1. Caberá à contratada providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com 
a legislação vigente.  
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25.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com 
a contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

26. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

26.1. A contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do 
Município, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 
necessário.  

26.2. A FISCALIZAÇÀO do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de SANTA 
LUZIA.  

26.3. Verificando a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a Prefeitura Municipal 
de SANTA LUZIA cumprirá aplicar as penalidades cabíveis.  

26.4. As “Ordens de Início de Serviço” e toda a correspondência referente ao contrato deverão 
ser feitas por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício 
no competente livro de carga, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, cumprido os 
requisitos legais.  

6.5. A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da FISCALIZAÇÃO livre acesso a todas 
as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 
relativos às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quanto for solicitado, todos os 
dados e elementos referentes aos serviços.  

26.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Secretaria de Obras do Município deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 
a adoção das medidas convenientes.  

27. DA ATESTAÇÃO 

A atestação referente ao serviço caberá à Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras do 
Município , ou servidor designado para esse fim.  

28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

28.1. A importância com a execução do serviço, mediante a emissão de nota de empenho 
estimativo, está a cargo do elemento orçamentário:  

CONSTRUÇÃO REF. AMPL. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  
04.001.006.10.301.2052.1098 
44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 153        FICHA: 1248 
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28.2. O remanescente será consignado no elemento co rrespondente do exercício 
financeiro subsequente, observada a Lei de Responsa bilidade Fiscal.  

29. DAS MEDIÇÕES 

29.1. Os serviços serão medidos e pagos pelo apontamento das quantidades executadas em 
planilha vezes o seu valor unitário. 

29.2. As medições dos serviços serão feitas até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente e, 
corresponderão ao período compreendido entre o 1º (primeiro) e o último dia do mês anterior, 
apuradas em relatórios diários, assinados pelos fiscais da Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA 
e pelos responsáveis legais da CONTRATADA, que servirão de base para se proceder ao 
cálculo da remuneração.  

29.3. Através deste boletim, a FISCALIZAÇAO deverá atestar a satisfatória realização dos 
serviços solicitados, sem o que eles não poderão constar da medição.  

29.4. Após, realizada a medição e tomadas às providências necessárias a Prefeitura Municipal 
de SANTA LUZIA, encaminhará à Tesouraria para efeito de pagamento.  

30. DO PAGAMENTO 

30.1. Para efeito dos pagamentos constantes no item 30, serão computados os valores unitários 
constantes da planilha de preços ofertada pela proponente.  

30.2. O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço 
não estiver sendo executado de acordo com a especificação apresentada e aceita.  

30.3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal de serviços deverá estar acompanhada das 
guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, em 
original ou em fotocópia autenticada, correspondentes a todos os empregados da obra, e 
planilha de medição com os serviços executados. 

30.4. As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês serão pagas ate 30 dias do mês 
subsequente ou de acordo com a disponibilidade financeira da Contratante.  

31. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração do Município, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a esta Tomada de Preços.  

32. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATA DO 
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32.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 
ou suprimido, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  

32.2. A contratada ficaobrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e  

33. DAS PENALIDADES 

33.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a contratada à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por 
dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) diascorridos, uma vez comunicada oficialmente.  

33.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:  

33.2.1. Advertência;  

33.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 
do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial;  

33.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

33.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

33.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  

33.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Administração, em relação a eventos potencialmente lesivos, a contratada ficará 
isenta das penalidades mencionadas.  

33.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  
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34. DA RESCISÃO 

34.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

34.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

34.3. A rescisão do contrato poderá ser:  

34.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

34.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; e  

34.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

34.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente.  

35. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

35.1. Após concluído, o serviço será recebido provisoriamente pela Secretaria de Obras do 
Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. A Secretaria de Obras poderá 
contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contado do recebimento da 
comunicação escrita encaminhada pela contratada.  

35.2. O recebimento definitivo do serviço será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.  

35.3. O serviço somente será considerada concluído e em condições de ser recebido, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela contratada e atestada sua conclusão pela 
Secretaria de Obras.  

36. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

36.1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas especificações constantes das 
Especificações Técnicas, serão resolvidas pela Secretaria de Obras.  
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36.2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviço 
constante da especificação.  

36.3. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
Secretaria de Obras.  

37. DAS CONDIÇÕES FINAIS 

37.1. A licitante deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o 
número do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pelos serviços 
executados, objeto desta Tomada de Preços, caso seja a vencedora.  

37.2. Em caso de qualquer outra dúvida, é conveniente o comparecimento da interessada 
perante a Comissão Permanente de Licitação, sediada à Avenida VIII, n. 50, Carreira Comprida, 
Santa Luzia/MG ou pelos telefones (31) 3641-5266 e (31) 3642-3829, para a obtenção dos 
esclarecimentos que julgar necessários.  

38. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

38.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório, por escrito, por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para abertura dos envelo pes de habilitações, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma Lei.  

38.2. Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de Preços perante a 
Administração a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos 
envelopes de habilitações, as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  

38.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

38.4. As impugnações deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal, sob pena do seu não recebimento. 

39. DA TOMADA DE PREÇOS 

39.1. A critério da Administração esta Tomada de Preços poderá ser:  

39.1.1. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou  
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39.1.2. Revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou  

39.1.3. Transferida a data da abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, por 
conveniência exclusiva da Administração.  

39.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços, o seguinte:  

39.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;  

39.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado na alínea anterior; e  

39.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.  

40. DOS ANEXOS 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃ O; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO INDICATIVA DE RESPONSÁVEL TÉCN ICO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMEN TOS PARA LICITAR E 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO; 

ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MI NISTÉRIO DO 
TRABALHO; 

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO X – PROJETO BÁSICO – MEMORIAL DESCRITIVO; 

ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ANEXO XII – PROJETO ARQUITETÔNICO 
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OBS: O ANEXO  XII SE ENCONTRA EM ARQUIVO 
ELETRÔNICO E SERÁ ENTREGUE AOS LICITANTES NA 
SECRETARIA DE OBRAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 
VISITA TÉCNICA. 

 

41. DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Santa Luzia/MG, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

Santa Luzia, 29 de ABRIL de 2016.  

_________________________________________________ 

SILVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO INDUSTRIAL AMERICANO 

1 – OBJETO  

Contratação de empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde do Bairro Industrial 
Americano em atendimento a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

2 – JUSTIFICATIVA  

A Prefeitura de Santa Luzia, para garantir a ampliação do atendimento ao sistema 
Municipal de Saúde, visando o aumento de oferta de atendimentos, bem como 
aumento da qualidade da saúde pública, pretende construir até o final de 2016 a 
Unidade de Saúde Básica em referência. Para execução dessa atividade é necessária 
a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO , do tipo, MENOR  PREÇO 
POR ITEM.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO - MAIOR DESCONTO LINEAR SOBRE A 
PLANILHA DE PREÇOS"  em regime de execução indireta, na forma e condições 
estabelecidas em Edital com seus anexos e em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS BENS  

Segue abaixo relação dos serviços a serem executados:  

Tabela I – Descrição dos Bens e Serviços 
Construção de Unidade Básica de Saúde do Bairro Industrial 
Americano – Projeto Básico / Memorial Descritivo em Anexo 

R$582.251,23  

 

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS E SERVIÇOS 
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Os serviços serão executados nos locais designados no projeto básico conforme 
planilha em anexo.  
 

5 – PRAZO DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

A empresa deverá iniciar os serviços solicitados e aprovados pela Secretaria 
correspondente, desde que analisados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia, o prazo para execução ficará a cargo do planejamento apresentado pela 
contratante no plano de trabalho em cada serviço orçado de acordo com o cronograma 
apresentado pela Prefeitura.  

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

Fica indicado a servidora Patricia Rothéia  matrícula 27.854, como responsável 
para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, telefone: (31) 3641-5232. 
 

7 – ESTIMATIVA DO VALOR  

O valor total estimado (Ref. Tabela SINAPI ) para execução dos serviços é de 
aproximadamente R$582.251,23 (Quinhentos e oitenta e dois mil duzen tos e 
cinquenta e um reais e vinte e três centavos) 

As despesas ocorrerão por conta dos centros de custo:  

CONSTRUÇÃO REF. AMPL. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  
04.001.006.10.301.2052.1098 
44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 153        FICHA: 1248 
 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Para posteriores contatos para esclarecimentos e informações adicionais acerca deste 
Termo deReferencia, contatar: Patrícia Rothéia, TEL: (31) 3641-5232  EMAIL: 
sec.obras@santaluzia.mg.gov.br 

Santa Luzia, 27 de abril de 2016.  

 

Patricia Rothéia 
Matrícula – 27854 
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO UBS - BAIRRO INDU STRIAL AMERICANO 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valores R$ 
unitário 

unitário Total 

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES - PROJETOS         

1.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO M² 6  R$    296,57   R$        1.779,42  

1.02 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E=6MM, COM PINTURA M² 176  R$      48,67   R$        8.565,92  

1.03 
SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM 
MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO = 30M) M 30  R$      85,00   R$        2.550,00  

1.04 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, D 
= 2 1/2" 

VB 1  R$    950,00   R$           950,00  

1.05 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
1,50M 

M² 231,56  R$        7,28   R$        1.685,76  

1.06 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, 
INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORES 
ENTRE 0,05CM ATÉ  0,15M 

M² 856  R$        0,42   R$           359,52  

1.07 

INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA 
BAIXA TENSÃO P/ CANT OBRA ,M3- 
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20 CV EXCL 
FORN MEDIDOR 

UN 1  R$  1.135,40   R$        1.135,40  

1.08 LIGAÇÃO DE ESGOTO UN 1  R$    639,95   R$           639,95  

1.09 
LIGAÇÃO  PROVISÓRIA  DE  ÁGUA  PARA 
OBRA UN 1  R$    485,37   R$           485,37  

1.10 

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA COM 
BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO 
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E 
ELÉTRICAS 

M² 20  R$    285,12   R$        5.702,40  

1.11 DESENVOLVIMENTO     DO     PROJETO 
BÁSICO 

        

1.12 
PROJETO  EXECUTIVO  DE  ESTRUTURA 
DE CONCRETO / FUNDAÇÃO 

PR 
A1 4  R$    850,00   R$        3.400,00  

1.13 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PR 
A1 

2  R$    850,00   R$        1.700,00  
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1.14 PROJETO    EXECUTIVO    INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

PR 
A1 2  R$    850,00   R$        1.700,00  

1.15 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

PR 
A1 2  R$    850,00   R$        1.700,00  

1.16 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR 
A1 1  R$    686,00   R$           686,00  

1.17 
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO 

PR 
A1 1  R$    686,00   R$           686,00  

  TOTAL ITEM:  01        R$      33.725,74  

            

2 MOVIMENTO DE TERRA         

2.01 ESCAVACAO   MANUAL   DE   VALAS   OU 
FUNDAÇÕES M³ 45,6  R$      29,55   R$        1.347,48  

2.02 ESCAVACAO   MECANIZADA DE SOLO M³ 310,4  R$      27,18   R$        8.436,67  

2.03 
REATERRO DE VALA/CAVA COM 
MATERIAL REAPROVEITADO - 
FUNDAÇÃO 

M³ 105,78  R$      18,48   R$        1.954,81  

2.04 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 

M³ 120,52  R$        8,04   R$           968,98  

2.05 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

M³ 31,82  R$        6,89   R$           219,24  

2.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO DMT<= 50M 

M³ 96,4  R$      22,46   R$        2.165,14  

2.07 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 826  R$        4,16   R$        3.436,16  

  TOTAL ITEM:  02        R$      18.528,49  

            

3 COBERTURA         

3.01 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS 
/ TRELIÇAS PARA COBERTURA 

M² 275,56  R$      75,60   R$      20.832,34  

3.02 
COBERTURA COM TELHA  DE CHAPA DE 
AÇO ZINCADO, ONDULADA / 
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5mm 

M² 275,56  R$      36,50   R$      10.057,94  

3.03 
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
E=0,5mm M 24,55  R$      42,50   R$        1.043,38  

3.04 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM 

M 47,5  R$      55,65   R$        2.643,38  

3.05 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
25CM 

M 23,5  R$      30,62   R$           719,57  

  TOTAL ITEM:  03        R$      35.296,60  

            

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA         

4.01 FUNDAÇÃO         
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04.01.01 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO= 
20CM, EM CONCRETO MOLDADO 
INLOCO, 15MPA, SEM ARMACAO 

M 312  R$      27,09   R$        8.452,08  

04.01.02 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 1450,04  R$        6,83   R$        9.903,77  

04.01.03 LASTRO DE BRITA M³ 8,38  R$      95,05   R$           796,52  

04.01.04 FORMA   DE   MADEIRA   COMUM   PARA 
FUNDAÇÕES 

M³ 318,32  R$      31,95   R$      10.170,32  

04.01.05 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 
12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 2250,14  R$        6,83   R$      15.368,46  

04.01.06 
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM-FORNECIMENTO / CORTE ( C/ 
PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 740,26  R$        7,36   R$        5.448,31  

04.01.07 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 34,23  R$    357,98   R$      12.253,66  

4.02 ESTRUTURA         

04.02.01 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1,10X2,20, 
ESPESSURA=12MM, 05UTILIZACOES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M² 417,39  R$      42,97   R$      17.935,25  

04.02.02 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 
12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 2.454,95  R$        6,83   R$      16.767,31  

04.02.03 
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 
6,0MM-FORNECIMENTO / CORTE (C/ 
PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 1294,28  R$        7,36   R$        9.525,90  

04.02.04 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 25,78  R$    357,98   R$        9.228,72  

04.02.05 
LAJE PRE-MOLDADA ,INCLUSO 
ESCORAMENTO, CONCRETO E 
ARMADURA COMPLEMENTAR 

M² 275,64  R$      64,72   R$      17.839,42  

04.02.06 

VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA 
(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A 

M 152,2  R$      26,27   R$        3.998,29  

  TOTAL ITEM:  04        R$    137.688,02  

            

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO / BANCADAS / 
DIVISÓRIAS         
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5.01 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
12MM 

M² 576  R$      31,98   R$      18.420,48  

5.02 MUROS         

05.02.01 MURO DE CONTENÇÃO REBOCADO E 
PINTADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO M² 81  R$    393,74   R$      31.892,94  

05.02.02 

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 
2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 2,5M, 
FIXADOS A CADA 2M COM TELA DE 
ARAME, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, 
ESTRUTURA E PINTURA 

M² 372,5  R$    116,45   R$      43.377,63  

05.02.03 
DIVISÓRIA EM GRANITO E=3cm, POLIDA 
NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 
FERRAGENS CROMADAS 

M² 22,8  R$    358,40   R$        8.171,52  

05.02.04 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 
ESP. 3cm COM ACABAMENTO 

M² 6,3  R$    295,40   R$        1.861,02  

  TOTAL ITEM:  05        R$    103.723,59  

            

6 IMPERMEABILIZAÇÃO         

6.01 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA 
BETUMINOSA (BALDRAMES) M² 194,49  R$        9,29   R$        1.806,81  

6.02 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA 4MM - Lajes 

M² 275,64  R$      67,32   R$      18.556,08  

6.03 
PROTEÇÃO MECÂNICA COM 
ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2CM - Lajes 

M² 275,64  R$      31,52   R$        8.688,17  

  TOTAL ITEM:  06        R$      29.051,07  

            

7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 
TETOS         

7.01 PISO         

            

07. 01. 
01 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO1:4 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, 
PREPARO MANUAL) 

M² 243,82  R$      30,16   R$        7.353,61  

07. 01. 
02 

REGULARIZAÇÃO DE PISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MECÂNICO 

M² 243,82  R$      16,06   R$        3.915,75  

07. 01. 
03 

PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 
7CM (contorno ubs /área externa) 

M² 114,5  R$      41,70   R$        4.774,65  

07. 01. 
04 

GUIA DE CONCRETO M 29,6  R$      50,50   R$        1.494,80  
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07. 01. 
05 

SARJETA   EM   CONCRETO,   PREPARO 
MANUAL,     COM     SEIXO     ROLADO, 
ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM 

M² 11,96  R$      56,96   R$           681,24  

07. 01. 
06 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, 
POLIMENTO E RESINA 

M² 201,48  R$      64,50   R$      12.995,46  

07. 01. 
07 

PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADO 
COM   ARGAMASSA   COLANTE,   COM 
REJUNTAMENTO EM EPOXI 

M² 42,34  R$      57,73   R$        2.444,29  

07. 01. 
08 

RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, ALTURA 10CM 

M 284,25  R$      22,14   R$        6.293,30  

07. 01. 
09 

SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS M 5,5  R$    159,76   R$           878,68  

7.02 PAREDE        R$                  -    

07.02.01 

CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECÂNICO 

M² 272  R$        5,95   R$        1.618,40  

07.02.02 
CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECÂNICO 

M² 899,04  R$        4,94   R$        4.441,26  

07.02.03 
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM 
PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA),PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM 

M²       

07.02.03 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
TRAÇO 1:2:8 

M² 219,18  R$      22,09   R$        4.841,69  

07.02.04 

REVESTIMENTO   CERÂMICO 20X20CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE,   COM   REJUNTAMENTO   EM 
EPOXI 

M² 219,18  R$      48,32   R$      10.590,78  

07.02.05 
REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM 
PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA),PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM 

M² 951,86  R$      23,00   R$      21.892,78  

07.02.06 LIXAMENTO DE PAREDES M² 951,86  R$        1,69   R$        1.608,64  

07.02.07 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, 
PVA/ACRÍLICA, COM FUNDO SELADOR 

M² 951,86  R$        4,32   R$        4.112,04  

07.02.08 
EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMÃOS 

M² 679,86  R$        6,58   R$        4.473,48  

07.02.09 
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS, DUAS DEMAOS M² 679,86  R$        9,70   R$        6.594,64  

07.02.10 PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) M 21,8  R$    163,23   R$        3.558,41  

07.02.11 PINTURA EXTERNA EM TEXTURA 
ACRILICA M² 272  R$      20,40   R$        5.548,80  

7.03 TETO         

07.03.01 
CHAPISCO   EM   TETOS   TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO 

M² 275,64  R$        5,95   R$        1.640,06  
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07.03.02 
REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM 
TETO,  TRACO  1:2:8 (CIMENTO,  CAL  E    M² 
AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM 

M² 275,64  R$      23,00   R$        6.339,72  

07.03.03 
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA 
PARA AMBIENTES INTERNOS M² 275,64  R$        6,58   R$        1.813,71  

07.02.06 LIXAMENTO DE TETOS M² 275,64  R$        1,69   R$           465,83  

07.02.07 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, 
PVA/ACRÍLICA, COM FUNDO SELADOR 

M² 275,64  R$        4,32   R$        1.190,76  

07.03.04 
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS 
DEMAOS M² 275,64  R$        9,70   R$        2.673,71  

  TOTAL ITEM:  07        R$    124.236,48  

            

8 ESQUARIAS         

8.01 MADEIRA         

08.01.01 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 
PARA   PINTURA, 0,80X2,10M,   INCLUSO 
ADUELA  1A,  ALIZAR  1A  E  DOBRADIÇA 
COM ANEL 

UND 14  R$    385,51   R$        5.397,14  

08.01.02 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 
PARA   PINTURA, 0,90X2,10M,   INCLUSO 
ADUELA  1A,  ALIZAR  1A  E  DOBRADIÇA 
COM ANEL 

UND 4  R$    435,60   R$        1.742,40  

08.01.03 
FECHADURA  DE  EMBUTIR  COMPLETA, 
PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE 
ACABAMENTO POPULAR 

UND 22  R$    175,80   R$        3.867,60  

08.01.04 
ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS - 
PINTURA DE ESQUADRIAS / ESTRUTURA 
DE MADEIRA 

M² 123,24  R$      16,33   R$        2.012,51  

08.01.05 FERRO         

08.01.06 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES 

M² 8,4  R$    315,00   R$        2.646,00  

08.01.07 
PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO 
CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES M² 2,31  R$    326,90   R$           755,14  

08.01.08 
PORTÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, 
PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO 

M² 6,3  R$    383,20   R$        2.414,16  

08.01.09 
JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 
COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO, 
INCLUSIVE GRADE DE FERRO 

M² 14,6  R$    361,86   R$        5.283,16  

08.01.10 
JANELA BASCULANTE DE FERRO EM 
CANTONEIRA 5/8"X1/8", INCLUSIVE 
GRADE DE FERRO 

M² 5,76  R$    308,00   R$        1.774,08  

08.01.12 

ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS, 
INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR - 
PINTURA DE ESQUADRIAS / 
ESTRUTURAS METÁLICAS 

M² 145,46  R$      24,50   R$        3.563,77  

8.02 ALUMINIO         
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08.02.03 
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA 
LISA, COMPLETA, INCLUSIVE 
FECHADURAS (BOX SANITÁRIOS) 

M² 9,6  R$    347,59   R$        3.336,86  

8.03 VIDRO         

08.03.01 
CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 
10MM COM 1 PORTA 150x210cm M² 3,15  R$    259,39   R$           817,08  

08.03.02 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 3MM 

M² 20,36  R$    151,85   R$        3.091,67  

08.03.03 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES    M²   4,2  R$    524,30   R$        2.202,06  

  TOTAL ITEM:  08        R$      38.903,62  

            

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS         

9.01 
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A 
AÉREO         

09.01.01 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A 
AÉREO - COMPLETO 

CJ 1  R$  1.087,89   R$        1.087,89  

9.02 PONTOS ELÉTRICOS         

09.02.01 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 
2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM 
CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E 
PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA 
E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - 
IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE 
SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS 
EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR 
TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM 
LÂMPADAS - COMPLETA 

UND 25  R$    165,51   R$        4.137,75  

09.02.02 

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA 
DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU 
FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM 
ALUMÍNIO   ANODIZADO   ALTO   BRILHO, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA 
COR   BRANCA,   COM   LÂMPADAS - 
COMPLETA 

UND 4  R$    152,83   R$           611,32  

09.02.03 ARANDELA TIPO TARTARUGA COM 
LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA UND 10  R$      28,97   R$           289,70  

09.02.04 
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA UND 3  R$      28,97   R$             86,91  

09.02.05 PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PT 42  R$    102,75   R$        4.315,50  

09.02.06 TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO 
EM CX. 4"X2" UND 57  R$      16,03   R$           913,71  

09.02.07 
TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO 
BRASILEIRO EM CX. 4"X4" UND 9  R$      39,90   R$           359,10  

09.02.08 PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA PT 61  R$    102,75   R$        6.267,75  

09.02.09 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM 
CX. 4"X2" UND 15  R$      22,30   R$           334,50  

09.02.10 
INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM 
CX. 4"X2" UND 9  R$      35,49   R$           319,41  



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

09.02.11 INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM 
CX. 4"X2" UND 2  R$      42,59   R$             85,18  

09.02.12 
INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM 
CX. 4"X4" UND 1  R$      51,76   R$             51,76  

           R$                  -    

09.02.13 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM 
CX. 4"X2" UND 2  R$      28,04   R$             56,08  

09.02.14 
PONTO DE ENERGIA PARA 
INTERRUPTOR PT 29  R$    102,75   R$        2.979,75  

9.03 QUADROS         

09.03.01 

PAINELDEDISTRIBUIÇÃOEMCHAPADEAÇ 
O16USG,PARAATÉ18DISJUNTORESMON 
OPOLARES,PINTURAEMEPOXICORBEGE, 
COMTRINCO,ESPELHOINTERNOC/PLAQU 
ETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍLICOPAR 
ACADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVE 
RÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. 

UND 1  R$    433,62   R$           433,62  

09.03.02 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 
SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UND 2  R$      25,17   R$             50,34  

09.03.03 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA- 
CURVA C 

UND 1  R$    300,08   R$           300,08  

09.03.04 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 

UND 5  R$      12,16   R$             60,80  

09.03.05 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 35 A 50A 

UND 5  R$      24,71   R$           123,55  

09.03.06 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 

UND 3  R$      55,03   R$           165,09  

9.04 LÓGICA E TELEFONIA         

09.04.01 
PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE 
LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UND 11  R$      25,77   R$           283,47  

09.04.02 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA PT 11  R$    102,75   R$        1.130,25  

09.04.03 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE 
TELEFONIA 

PT 7  R$    102,75   R$           719,25  

09.04.04 
CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE 
EMBUTIR UND 1  R$    250,74   R$           250,74  

09.04.05 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
TIPO R1C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E 
ARO TP1F- COMPLETA 

UND 3  R$    231,22   R$           693,66  

  TOTAL ITEM:  09        R$      26.107,16  

            

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         

10.01 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS         
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10.01.01 

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA 
FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM 
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA 

UND 6  R$    386,00   R$        2.316,00  

10.01.02 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE 
PLASTICO PADRAO POPULAR UND 10  R$      27,48   R$           274,80  

10.01.03 

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA 
BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM 
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, 
INCL ASSENTO 

UND 4  R$    233,95   R$           935,80  

10.01.04 
PORTA  PAPEL  HIGIÊNICO  ROLÃO  EM 
PLASTICO ABS UND 10  R$      69,80   R$           698,00  

10.01.05 

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 
29,5X39,0CM,PADRAO POPULAR,COM 
SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", 
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E 
CONJUNTO PARA FIXACAO 

UND 5  R$    106,76   R$           533,80  

10.01.06 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE UND 4  R$    107,60   R$           430,40  

10.01.07 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA UND 4  R$    108,90   R$           435,60  

10.01.08 
TORNEIRAAUTOMATICACROMADA1/2"OU 
3/4"PARALAVATORIO,COMENGATEFLEXI 
VELMETÁLICO 1/2"X30CM 

UND 11  R$    156,30   R$        1.719,30  

10.01.09 TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA UND 10  R$      39,61   R$           396,10  

10.01.10 
TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 
TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 
3/4" PARA PIAS 

UND 4  R$    187,57   R$           750,28  

10.01.11 

TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNA 
MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE 
FIXFERRAGENS EM METAL CROMADO 
TORNEIRA DE PRESSAO 
1158DE1/2"VALVULA DE 
ESCOAMENTO1605 E SIFAO 1680 DE 
1.1/4"X1.1/2" 

UND 2  R$    382,33   R$           764,66  

10.01.12 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 
BOJO 63 X 51 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E 
SIFÃO CROMADOS (SALA DE 
CURATIVOS) 

UND 1  R$    579,36   R$           579,36  

10.01.13 PORTA SABONETE LIQUIDO UND 14  R$      66,33   R$           928,62  

10.01.14 PORTA-TOALHA DE PAPEL UND 14  R$      66,33   R$           928,62  

10.01.15 
BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO 
INOX M 8  R$    194,00   R$        1.552,00  

10.01.16 DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 
1/2" ACABAMENTO CROMADO UND 2  R$    115,02   R$           230,04  

10.02 ÁGUA / ESGOTO         

10.02.01 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM 
TAMPA 1000 L E ACESSÓRIOS UND 1  R$    785,00   R$           785,00  
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10.02.02 VÁLVULA  DE  RETENÇÃO  VERTICAL  Ø 
25MM (1 1/4") UND 1  R$      82,24   R$             82,24  

10.02.03 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UND 1  R$      71,74   R$             71,74  

10.02.04 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UND 1  R$      14,56   R$             14,56  

10.02.05 
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO 
- FORNEC. E INSTALACAO UND 1  R$      87,31   R$             87,31  

10.02.06 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - 
FORNEC. E INSTALACAO UND 1  R$      33,50   R$             33,50  

10.02.07 
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - 
FORNEC. E INSTALACAO UND 1  R$      61,08   R$             61,08  

            

10.03 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS         

10.03.01 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UND 4  R$      28,33   R$           113,32  

10.03.02 
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO 

UND 4  R$    233,96   R$           935,84  

10.03.03 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 

UND 16  R$    102,15   R$        1.634,40  

10.03.04 
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UND 2  R$    102,15   R$           204,30  

10.03.05 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UND 1  R$      71,74   R$             71,74  

10.03.06 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UND 1  R$      14,56   R$             14,56  

10.03.07 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - 
FORNEC. E INSTALACAO 

UND 2  R$      33,50   R$             67,00  

10.03.08 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UND 18  R$      46,45   R$           836,10  

10.04 PONTOS DE HIRAULICA         

10.04.01 PONTO DE AGUA FRIA 3/4" PT 36  R$    107,26   R$        3.861,36  

10.04.02 PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" UND 9  R$    107,26   R$           965,34  

10.04.03 PONTO DE ESGOTO DN 50 UND 34  R$    107,26   R$        3.646,84  

10.04.04 PONTO DE ESGOTO DN 100 PT 12  R$    107,26   R$        1.287,12  

10.05 REDE EXTERNA         

10.05.01 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA 
LISA(CIMENTOEAREIA,TRAÇO1:4)E=2,0C 
M, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
15MPA TIPO C -ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E 
ESGOTO 

UND 18  R$    170,26   R$        3.064,68  

10.05.02 
TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
DN75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 29  R$      14,74   R$           427,46  

10.05.03 
TUBO PVC ESGOTO /ÁGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL DN 100MM-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 145,20  R$      18,87   R$        2.739,85  
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  TOTAL ITEM:  10        R$      34.478,72  

            

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA         

11.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 231,56  R$        2,21   R$           511,75  

  TOTAL ITEM:  11        R$           511,75  

            

  TOTAL GERAL        R$    582.251,23  
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

AO 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

REF.: TOMANDA DE PREÇOS Nº 000/2016 

A .................................................................... com sede à............................................... CNPJ. 
Nº. ...........................vem apresentar sua proposta para prestação de serviços de conclusão 
de construção Unidade de Saúde Básica do Bairro Ind ustrial Americano, atendidas as 
especificações que integram a TOMADA DE PREÇOS Nº 0 01/2016 

Declara estar de acordo com os termos do Edital Licitação da TOMADA DE PREÇOS 
N.º/001/2016. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para assinatura 
do Contrato o(s) seu(s) representante(s) legal(ais) Sr(s) ...............................................................  

Propomos, para execução completa dos serviços licit ados o seguinte: MENOR  PREÇO 
POR ITEM. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - MAIOR DESCONTO L INEAR SOBRE A 
PLANILHA DE PREÇOS"   

_________________demosntrado pela composição de pre çosunitários da planilha 
abaixo: 

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO UBS - Bairro Indu strial Americano 

Item           Descrição     Unid.  Quant. 
 Valores R$  

unitário total 

 01. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES - PROJETOS        

01.01 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
1,50M 

M² 231,56   

01.02 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, 
INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORES 
ENTRE 0,05CM ATÉ  0,15M 

M² 856,00   

01.03 
INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA 
BAIXA TENSÃO P/ CANT OBRA ,M3-
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20 CV EXCL 

UN 1,00   
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FORN MEDIDOR 

01.04 LIGAÇÃO DE ESGOTO UN 1,00   

01.05 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA 
OBRA 

UN 1,00   

01.06 

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA COM 
BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO 
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E 
ELÉTRICAS 

M² 20,00   

01.07 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
BÁSICO 

      

01.08 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO / FUNDAÇÃO 

 PR 
A1  

4,00   

01.09 PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

 PR 
A1  

2,00   

01.10 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS  

 PR 
A1  

2,00   

01.11 
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA  

 PR 
A1  

1,00   

01.12 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO  

 PR 
A1  

1,00   

  TOTAL ITEM:  01       
          

02. MOVIMENTO DE TERRA       

02.01 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU 
FUNDAÇÕES  M³  45,60   

02.02 
REATERRO DE VALA/CAVA COM 
MATERIAL REAPROVEITADO - 
FUNDAÇÃO 

 M³  31,00   

02.03 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 

 M³  31,82   

02.04 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

 M³  31,82   

  TOTAL ITEM:  02          
          

03. COBERTURA       

03.01 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS 
/ TRELIÇAS PARA COBERTURA 

M² 275,56   

03.02 
COBERTURA COM TELHA  DE CHAPA DE 
AÇO ZINCADO, ONDULADA / 
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5mm 

 M²  275,56   

03.03 
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
E=0,5mm 

 M  24,55   

03.04 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM 

 M  47,50   

03.05 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

 M  23,50   
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25CM 

  TOTAL ITEM:  03          
          

04. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA       
04.01 FUNDAÇÃO       

04.01.01 
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO= 
20CM, EM CONCRETO MOLDADO 
INLOCO, 15MPA, SEM ARMACAO 

M 208,00   

04.01.02 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 104,00   

04.01.03 LASTRO DE BRITA M³ 1,38   

04.01.04 
FORMA DE MADEIRA COMUM PARA 
FUNDAÇÕES 

M³ 218,32   

04.01.05 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 
12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 903,48   

04.01.06 
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM-FORNECIMENTO / CORTE ( C/ 
PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 369,03   

04.01.07 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 20,23   

04.02 ESTRUTURA       

04.02.01 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1,10X2,20, 
ESPESSURA=12MM, 05UTILIZACOES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M² 317,39   

04.02.02 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 
12,5MM (1/2)-FORNECIMENTO / CORTE 
(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 1.454,95   

04.02.03 
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 
6,0MM-FORNECIMENTO / CORTE (C/ 
PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO 

KG 594,28   

04.02.04 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 18,78   

04.02.05 
LAJE PRE-MOLDADA ,INCLUSO 
ESCORAMENTO, CONCRETO E 
ARMADURA COMPLEMENTAR 

M² 275,64   

04.02.06 

VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA 
(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 
3A 

M 152,20   

  TOTAL ITEM:  04         
          

05. ALVENARIA - VEDAÇÃO / BANCADAS /       
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DIVISÓRIAS 

05 .01 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
12MM 

 M²  576,00   

05. 02 MUROS       

05.02.01 
MURO DE CONTENÇÃO REBOCADO E 
PINTADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 

M² 62,00   

05.02.02 

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 
2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 2,5M, 
FIXADOS A CADA 2M COM TELA DE 
ARAME, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, 
ESTRUTURA E PINTURA 

M² 302,50   

05.02.03 
DIVISÓRIA EM GRANITO E=3cm, POLIDA 
NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 
FERRAGENS CROMADAS 

M² 22,80   

05.02.04 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 
ESP. 3cm COM ACABAMENTO 

M² 6,30   

  TOTAL ITEM:  05          
          

06. IMPERMEABILIZAÇÃO       

06. 01 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA 
BETUMINOSA (BALDRAMES) 

M² 194,49   

06. 02 
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA 3MM - Lajes M² 1,60   

06. 03 
PROTEÇÃO MECÂNICA COM 
ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2CM - Lajes 

M² 1,60   

  TOTAL ITEM:  06          
          

07. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 
TETOS       

07. 01 PISO       

07. 01. 
01 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO1:4 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, 
PREPARO MANUAL) 

M² 221,65   

07. 01. 
02 

REGULARIZAÇÃO DE PISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MECÂNICO 

M² 243,82   

07. 01. 
03 

PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 
7CM (contorno ubs /área externa) 

M² 88,00   

07. 01. 
04 

GUIA DE CONCRETO M 29,60   

07. 01. 
05 

SARJETA EM CONCRETO, PREPARO 
MANUAL, COM SEIXO ROLADO, 
ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM 

M² 11,96   
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07. 01. 
06 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, 
POLIMENTO E RESINA 

M² 162,93   

07. 01. 
07 

PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE, COM 
REJUNTAMENTO EM EPOXI 

M² 42,34   

07. 01. 
08 

RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, ALTURA 10CM 

M 204,25   

07. 01. 
09 

SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS M 5,50   

07.02 PAREDE       

07.02.01 

CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECÂNICO 

M² 272,00   

07.02.02 
CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECÂNICO 

M² 899,04   

07.02.03 
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM 
PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA),PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM 

M² 1.171,04   

07.02.04 

REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM 
EPOXI 

M² 219,18   

07.02.05 
EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMÃOS 

M² 679,86   

07.02.06 
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS, DUAS DEMAOS M² 679,86   

07.02.07 PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) M 21,80   

07.02.08 
PINTURA EXTERNA EM TEXTURA 
ACRILICA 

M² 272,00   

07.03 TETO       

07.03.01 
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO 

M² 238,77   

07.03.02 

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM 
TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 
1,5CM 

M² 238,77   

07.03.03 
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA 
PARA AMBIENTES INTERNOS 

M² 238,77   

07.03.04 
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS 
DEMAOS 

M² 238,77   

  TOTAL ITEM:  07          
          

 08. ESQUARIAS       
 08. 01 MADEIRA       
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08.01.01 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 
PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA 
COM ANEL 

UND 14,00   

08.01.02 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 
PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA 
COM ANEL 

UND 4,00   

08.01.03 
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, 
PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE 
ACABAMENTO POPULAR 

UND 22,00   

08.01.04 
ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS - 
PINTURA DE ESQUADRIAS / ESTRUTURA 
DE MADEIRA 

M² 93,24   

08.01.05 FERRO       

08.01.06 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES 

M² 8,40   

08.01.07 
PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO 
CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES 

M² 2,31   

08.01.08 
PORTÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, 
PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO 

M² 6,30   

08.01.09 
JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO  
COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO, 
INCLUSIVE GRADE DE FERRO 

M² 14,60   

08.01.10 
JANELA BASCULANTE DE FERRO EM 
CANTONEIRA 5/8"X1/8", INCLUSIVE 
GRADE DE FERRO 

M² 5,76   

08.01.12 

ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS, 
INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR - 
PINTURA DE ESQUADRIAS / 
ESTRUTURAS METÁLICAS 

M² 115,46   

08.02 ALUMINIO       

08.02.03 
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA 
LISA, COMPLETA, INCLUSIVE 
FECHADURAS (BOX SANITÁRIOS) 

M² 9,60   

08.03 VIDRO       

08.03.01 
CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 
10MM COM 1 PORTA 150x210cm 

M² 3,15   

08.03.02 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 3MM 

M² 20,36   

08.03.03 
ESPELHO CRISTAL FIXADO COM 
BOTÕES 

M² 4,20   

  TOTAL ITEM:  08          
          

 09. INSTALAÇÕES ELETRICAS       

 09. 01 
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A 
AÉREO       

09.01.01 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A 
AÉREO - COMPLETO  

CJ 1,00   

09.02 PONTOS ELÉTRICOS       
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09.02.01 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 
T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM 
CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO 
PERFURADA, TRATADA E PINTADA 
REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA 
REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, 
SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE 
ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE 
SEGURANÇA EM POLICARBONATO E 
CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E 
DIFUSOR TRANSPARENTE DE 
POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - 
COMPLETA 

UND 25,00   

09.02.02 

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA 
DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU 
FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO 
NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - 
COMPLETA 

UND 4,00   

09.02.03 
ARANDELA TIPO TARTARUGA COM 
LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA 

UND 10,00   

09.02.04 
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA 

UND 3,00   

09.02.05 PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PT 42,00   

09.02.06 
TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO 
EM CX. 4"X2" 

UND 57,00   

09.02.07 
TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO 
BRASILEIRO EM CX. 4"X4" 

UND 9,00   

09.02.08 PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA PT 61,00   

09.02.09 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM 
CX. 4"X2" 

UND 15,00   

09.02.10 
INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM 
CX. 4"X2" 

UND 9,00   

09.02.11 
INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM 
CX. 4"X2" 

UND 2,00   

09.02.12 
INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM 
CX. 4"X4" 

UND 1,00   

09.02.13 
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM 
CX. 4"X2" 

UND 2,00   

09.02.14 
PONTO DE ENERGIA PARA 
INTERRUPTOR PT 29,00   

09.03 QUADROS       

09.03.01 

PAINELDEDISTRIBUIÇÃOEMCHAPADEAÇ
O16USG,PARAATÉ18DISJUNTORESMON
OPOLARES,PINTURAEMEPOXICORBEGE,
COMTRINCO,ESPELHOINTERNOC/PLAQU
ETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍLICOPAR
ACADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVE
RÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. 

UND 1,00   
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09.03.02 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 
SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UND 2,00   

09.03.03 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-
CURVA C 

UND 1,00   

09.03.04 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 

UND 5,00   

09.03.05 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 35 A 50A 

UND 5,00   

09.03.06 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 

UND 3,00   

09.04 LÓGICA E TELEFONIA       

09.04.01 
PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE 
LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 

UND 11,00   

09.04.02 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA PT 11,00   

09.04.03 
PONTO PARA INSTALAÇÃO DE 
TELEFONIA PT 7,00   

09.04.04 
CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE 
EMBUTIR 

UND 1,00   

09.04.05 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
TIPO R1C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E 
ARO TP1F- COMPLETA 

UND 3,00   

  TOTAL ITEM:  09          
          

 10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS       
 10. 01 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS       

10.01.01 

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA 
FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM 
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA 

UND 6,00   

10.01.02 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE 
PLASTICO PADRAO POPULAR 

UND 10,00   

10.01.03 

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA 
BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO 
COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, 
INCL ASSENTO 

UND 4,00   

10.01.04 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM 
PLASTICO ABS 

UND 10,00   

10.01.05 

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 
29,5X39,0CM,PADRAO POPULAR,COM 
SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", 
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E 
CONJUNTO PARA FIXACAO 

UND 5,00   

10.01.06 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE 

UND 4,00   

10.01.07 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 

UND 4,00   
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10.01.08 
TORNEIRAAUTOMATICACROMADA1/2"OU
3/4"PARALAVATORIO,COMENGATEFLEXI
VELMETÁLICO 1/2"X30CM 

UND 11,00   

10.01.09 TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA UND 10,00   

10.01.10 
TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 
TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 
3/4" PARA PIAS 

UND 4,00   

10.01.11 

TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNA 
MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE 
FIXFERRAGENS EM METAL CROMADO 
TORNEIRA DE PRESSAO 
1158DE1/2"VALVULA DE 
ESCOAMENTO1605 E SIFAO 1680 DE 
1.1/4"X1.1/2" 

UND 2,00   

10.01.12 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 
BOJO 63 X 51 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E 
SIFÃO CROMADOS (SALA DE 
CURATIVOS) 

UND 1,00   

10.01.13 PORTA SABONETE LIQUIDO UND 14,00   
10.01.14 PORTA-TOALHA DE PAPEL UND 14,00   

10.01.15 
BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM 
AÇO INOX 

M 8,00   

10.01.16 DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 
1/2" ACABAMENTO CROMADO 

UND 2,00   

10.02 ÁGUA / ESGOTO       

10.02.01 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM 
TAMPA 1000 L E ACESSÓRIOS 

UND 1,00   

10.02.02 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
25MM (1 1/4") 

UND 1,00   

10.02.03 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UND 1,00   
10.02.04 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UND 1,00   

10.02.05 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO 
- FORNEC. E INSTALACAO 

UND 1,00   

10.02.06 
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - 
FORNEC. E INSTALACAO 

UND 1,00   

10.02.07 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - 
FORNEC. E INSTALACAO 

UND 1,00   

10.03 METAIS, ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS       

10.03.01 
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 

UND 2,00   

10.03.02 
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO 

UND 4,00   

10.03.03 
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 

UND 16,00   

10.03.04 
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 

UND 2,00   

10.03.05 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UND 1,00   
10.03.06 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UND 1,00   

10.03.07 
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - 
FORNEC. E INSTALACAO UND 2,00   
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10.03.08 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UND 13,00   
10.04 PONTOS DE HIRAULICA       

10.04.01 PONTO DE AGUA FRIA 3/4" PT 28,00   
10.04.02 PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" UND 6,00   
10.04.03 PONTO DE ESGOTO DN 50 UND 28,00   
10.04.04 PONTO DE ESGOTO DN 100 PT 6,00   

10.05 REDE EXTERNA       

10.05.01 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA 
LISA(CIMENTOEAREIA,TRAÇO1:4)E=2,0C
M, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
15MPA TIPO C -ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E 
ESGOTO 

UND 18,00   

10.05.02 
TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
DN75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 29,00   

10.05.03 
TUBO PVC ESGOTO /ÁGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL DN 100MM-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 152,50   

  TOTAL ITEM:  10          
          

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA       
11.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 231,56   

  TOTAL ITEM:  12       
          

TOTAL GERAL  

 

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 
entrega. 

.........................., .............. de ................................ de 2016. 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa. 

Obs. A proposta que apresentar desconto de 0% será desconsiderada e desclassificada. 

A Planilha abaixo deverá ser preenchida e entregue juntamente com a proposta de 
preços. 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

Ref.: Tomada de Preços nº. 001/2016 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ..........................e Inscrição 
Estadual nº. ........................, sediada à ..........................................................................., na 
cidade de .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
................................................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº. 
...............................e inscrito no CPF sob o nº. ......................................, CREDENCIA o Sr.(a) 
......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº. 
...................................................e inscrito(a) no CPF sob o nº. 
...................................................para nos representar na referida licitação que tem como objeto 
Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚ DE DO BAIRRO 
INDUSTRIAL AMERICANO ,conforme Termo de Referência e Projetos constantes do Anexo I, 
X e XI deste Edital, com os poderes conferidos conforme procuração que vai em anexo. (ou 
mencionar os poderes conferidos no próprio credenciamento). 

............................................................... 

(data) 

............................................................... 

(representante legal) 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

DECLARAÇÃO INDICATIVA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Declaramos, em atendimento ao previsto no instrumento convocatório da TOMADA DE 
PREÇO Nº 001/2016, que o(a) Sr(a) ______________________, portador(a) do CPF(MF) nº 
______________________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) 
nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução do serviço, 
objeto da licitação em apreço.  

Local e data  

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(Representante Legal)  

Observações: emitir em papel timbrado, que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

 CERTIDÃO DE VISTORIA 

Certificamos que a empresa __________________________, nesta data vistoriou o local onde 
serão executados a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚ DE DO BAIRRO 
INDUSTRIAL AMERICANO , objeto da Tomada de Preços Nº. 000/2016 com fornecimento de 
material e mão de obra em conformidade com o Termo de Referência e demais especificações 
técnicas anexas ao Edital. 

Santa Luzia, _______de ______________de 2016. 

Responsável pela empresa: 

_______________________ 

Nome: 

Documento: 

Atribuição: 

Acompanhou a Vistoria 

_______________________ 

Nome: 

Documento: 

Atribuição: 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICI TAR E CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº001/2016  

Prezados Senhores,  

Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabíveis que 
(................. razão social e CNPJ da participante .....................) não está incursa nas 
penalidades dos artigos 87, III e IV da Lei nº 8.666/93 e, por isto, não tem impedimento para 
licitar nem contratar com o Município de Santa Luzia.  

Local e data 

___________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇOS Nº001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO M ENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA 

Ref.: Tomada de Preços nº. 001/2016 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ...........................e Inscrição 
Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. 
................................e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

............................................................... 

(data) 

............................................................... 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO........./2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E 
......................................... 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA , com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, 
Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado 
MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Saúde,___________________________, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e 
a empresa _________________________, com sede na ____________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________, neste ato representada pelo 
Sr._____________________, inscrito no CPF sob o nº. ________________, a seguir 
denominada CONTRATADA , resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no 
seu objeto, em conformidade com a Tomada de Preços nº 0001/2016, a Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a 
seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.É objeto do presente contrato, a EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO IND USTRIAL AMERICANO , 
para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas nos 
Anexos do Edital Tomada De Preços N.º XXX/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1 A execução dos serviços terá início no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da Ordem 
de Serviço, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

2.2 A execução será sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço 
global, com medições parciais mensais, considerando-se os preços unitários.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

3.1 O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da emissão da Ordem de 
Serviços que autoriza o início das atividades. 
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Parágrafo Único.  O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas 
hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1.O valor global do contrato é de R$........................ (.........................................). 

4.2. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão representados na respectiva 
proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste contrato. 

4.3.Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo prazo do período do 
contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado para reajuste o INPC ou 
outro índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao contrato. 

4.4.A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo Federal, no tocante 
a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na execução do presente 
contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente aditamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

5.1.Será exigida da contratada a apresentação à Administração, também no prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, antes da ordem de serviço, 
comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
de sua proposta, com validade para todo o período de execução do serviço, sob pena de 
rescisão contratual por parte da contratante. 

5.2. A caução para garantia do contrato poderá ser prestada em moeda corrente, Carta Fiança 
Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública. 

5.3. A caução para garantia do contrato acompanhará eventuais ajustes do valor e do prazo 
contratual, devendo ser complementada pela licitante, quando da celebração de Termos 
Aditivos a este Contrato. 

5.4. A caução para garantia do contrato será devolvida 30 (trinta) dias após a última medição e 
aceitação dos serviços pelo Município de Santa Luzia, ao término do contrato. 

5.5 A devolução da caução não exime a contratada de suas responsabilidades legais e 
contratuais. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. Para efeito do recebimento o licitante deverá entregar na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos a nota fiscal, juntamente com a medição mensal.  
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6.2.As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês serão pagas do 5º ao 10º dia útil do 
mês subsequente. 

6.3. O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço 
não estiver sendo executado de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

6.4. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal de serviços deverá estar acompanhada das 
guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, em 
original ou em fotocópia autenticada, correspondentes a todos os empregados da obra, com os 
apontamentos das quantidades efetivamente executadas, conforme medição. 

6.5.Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou da execução dos 
serviços, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. No decorrer do exercício de 2016, os recursos financeiros para pagamento de despesas 
decorrentes deste contrato, correrão a conta da dotação orçamentária que vier a ser alocada 
para atender as obrigações da mesma natureza que a dotação orçamentária, e no exercício de 
2016 as despesas correrão por conta da dotação transcrita abaixo: 

CONSTRUÇÃO REF. AMPL. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  
04.001.006.10.301.2052.1098 
44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 153        FICHA: 1248 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES  

8.1. DA CONTRATANTE 

8.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada ao local do serviço; 

8.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto 
ou Responsável Técnico da contratada; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município.  

8.1.4. Autorizar quaisquer outros serviços pertinentes ao serviço principal, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido 
à Secretaria de Obras e formalização pela Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações 
e Contratos. 
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8.1.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela Secretaria de Obras do Município ou com as especificações 
constantes do edital e de seus anexos; 

8.1.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes do edital e seus anexos; 

8.1.7. Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município, especialmente designada para esse fim. 

8.2. DA CONTRATADA 

8.2.2. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do serviço, tais como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vale-refeição; 

f) vale-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

8.2.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o Ente; 

8.2.4. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 
às normas disciplinares do Município; 

8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria de Obras; 

8.2.6. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade do Município, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução do serviço; 
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8.2.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados quando da execução do serviço ou no recinto do Município; 

8.2.8. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação 
escrita à Secretaria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do 
serviço. 

8.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

8.2.10. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente edital, conforme o 
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

8.2.11. Comunicar à Secretaria de Obras, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

8.2.12 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

8.2.13. Submeter à aprovação da Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras, o(s) 
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável 
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 

8.2.14. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de 
Preços. 

8.2.15. Cumprir com todas as demais obrigações constantes do projeto básico, relativas a cada 
serviço executado. 

8.2.16. Manter no canteiro de obras, o livro de ocorrências “diário de obra”, preenchido e 
assinado pelo engenheiro responsável da obra. 

8.2.17. Para todo concreto e aço das estruturas (canal ou prédios), coletar amostras (aço) e 
moldar corpo de prova (concreto). Para controle de quantidades destes materiais de acordo 
com normas da ABNT. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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À contratada caberá, ainda: 

9.1.Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município; 

9.2. Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência do Município; 

9.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 
ao serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

9.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Tomada de Preços. 

9.5. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, 
nem poderá onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão pela qual a contratada renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com o Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

Deverá á contratada observar, também, o seguinte: 

10.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 
do Município durante a execução dos serviços mencionados; 

10.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Tomada de 
Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração; 

10.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta Tomada de Preços; 

10.4. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCN ICA PELA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

11.1. Caberá à contratada providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo 
com a legislação vigente. 
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11.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO 

12.1.A atestação referente ao serviço caberá à Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras 
do Município, ou servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do 
Município, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 
necessário. 

13.2. A FISCALIZAÇÀO do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de SANTA 
LUZIA. 

13.3. Verificando a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a Prefeitura 
Municipal de SANTA LUZIA cumprirá aplicar as penalidades cabíveis. 

13.4. As “Ordens de Início de Serviço” e toda a correspondência referente ao contrato deverão 
ser feitas por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do 
ofício no competente livro de carga, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, cumprido 
os requisitos legais. 

13.5. A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da FISCALIZAÇÃO livre acesso a 
todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 
relativos às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quanto for solicitado, todos os 
dados e elementos referentes aos serviços. 

13.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Secretaria de Obras do Município deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

13.7. Compete à Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos,  o acompanhamento e 
controle de execução do Contrato, bem como as expedições das autorizações de serviços, 
competindo-lhe, ainda, aprovar as medições e atestar as Notas Fiscais/Faturas para fins de 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO S SERVIÇOS 

14.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
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14.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e 

14.3. Qualquer acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
no interesse da administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

15.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a contratada à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) 
por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a Administração 
poderá, garantida a defesaprévia, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência; 

15.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 

15.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

15.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

15.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Administração, em relação a eventos potencialmente lesivos, a contratada ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 

15.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 
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16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

16.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

16.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; e 

16.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

17.1. Após concluído, o serviço será recebido provisoriamente pela Secretaria de Obras do 
Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. A Secretaria de Obras 
poderá contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contado do recebimento da 
comunicação escrita encaminhada pela contratada. 

17.2. O recebimento definitivo do serviço será efetuado por Comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.3. O serviço somente será considerada concluído e em condições de ser recebido, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela contratada e atestada sua conclusão pela 
Secretaria de Obras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REGIME LEGAL 

18.1.O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 com 
suas alterações, e ainda pelo edital respectivo, sendo decorrente de processo licitatório 
modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 0001/2016 . Todos os documentos apresentados pelo 
Contratado integram este instrumento independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES 
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19.1.O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por 
Termo Aditivo, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação de justificativa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO 

20.1.A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no “Diário Oficial da União e do 
Estado de Minas Gerais” para os efeitos legais previstos na legislação pertinente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1.As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Santa Luzia/MG, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Santa Luzia,...... de ............... de  2016.  

______________________________ 
Secretário Municipal de Saúde 

 
__________________________ 

Representante Legal da Contratada 
Cargo ou Função 

 
Testemunha 1 
Assinatura 
______________________________________ 
Nome 
______________________________________ 
RG/Emissor 
______________________________________ 
CPF 
______________________________________ 

Testemunha 2 
Assinatura 
______________________________________ 
Nome 
______________________________________ 
RG/Emissor 
______________________________________ 
CPF 
______________________________________ 
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ANEXO X 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

1.  OBJETO.  

 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Unidade 

Básica de Saúde localizada na Rua Haiti, Bairro Industrial Americano, Santa 

Luzia/MG. 

 

2.  MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES  

 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os 

seguintes critérios:  

- Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - Que desempenham idêntica 

função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

- Materiais ou equipamentos similar-semelhantes - Que desempenham 

idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos 

projetos.  

- Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados - Que 

durante aexecução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.  

- Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às 

especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 
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deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico pela obra.  

- A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.  

 

3.  FASES DE OBRAS  

 

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANA LOGIA.  

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou 

não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do 

Responsável Técnico pela obra.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de 

fôrma como se figurassem em ambos.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de 

definir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao 

Responsável Técnico pela obra.  

 

 LOCAÇÃO DA OBRA  

 

a) Locação da obra: execução de 

gabarito  

A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as 

cotas,  

coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será 

realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados 
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ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.  

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total 

responsabilidade pela locação da obra.  

O serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por 

topógrafo:  

 

1. locação da obra;  

2. locação de elementos 

estruturais;  

3. locação e controle de cotas de redes de utilidades 

enterradas;  

4. implantação de marcos 

topográficos;  

5. transporte de cotas por nivelamento 

geométrico;  

6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades 

enterradas;  

7. verificação da qualidade dos serviços - prumo, alinhamento, 

nível; 8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e 

escavação.  

 

4.  MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES  

 

a) Escavação Mecanizada - Material 1ª Categoria  

 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta  

especificação, todas as prescrições da NBR 

6122.  

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.  

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente 
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coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, 

com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam 

ser escavados comferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de 

trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e 

pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que 

seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não 

possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.  

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área 

da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente 

realizados.  

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas 

com dispositivos adequados de contenção.  

Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os 

efeitos de erosão interna e superficial.  

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua 

resistência e estabilidade.  

 

b) Escavação Mecanizada de Vala - Material 1ª Categ oria - até 2m  

 

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de 

novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV's, prevê-se a necessidade 

de escavação de vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, 

com concha de dimensão compatível com os trabalhos.  

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em 

profundidade não superior a 2,0m.  

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser 

respeitada a NBR-9061.  

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou 

adentrarem nas escavações.  

 

c) Escavação Manual de Vala - Material 1ª Categoria   



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação 

manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a 

profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o 

nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.  

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser 

respeitada a NBR-9061.  

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou 

adentrarem nas escavações.  

 

d) Reaterro e Compactação Manual de Valas  

 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme 

itens de escavação de valas.  

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá 

ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 

10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-

se o serviço através de compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não 

deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.  

 

e) Reaterro compactado mecanicamente  

 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme 

itens de escavação de valas.  

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá 

ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro 

compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo 

material orgânico.  

 

f) Nivelamento e Compactação do Terreno  
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Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá 

intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente 

executados.  

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado 

durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.  

 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  

GERAL  

 

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado 

serão  

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 

caso, deverão  

ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, 

entre outras:  

 

 

- NBR-6118  Projeto de estruturas de concreto - 

Procedimento;  

- NBR-7480  Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado;  

- NBR-5732  Cimento Portland comum - 

Especificação; - NBR-5739  Concreto - Ensaio de 

corpos de prova cilíndricos; 

- NBR-6120  Cargas para o cálculo de estruturas de 

edificações;  

- NBR-8800  Projeto e execução de estruturas de aço de 

edifícios.  

 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais 

deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas 
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posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra.  

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas 

providências e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento 

homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.  

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das 

fundações, contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano 

à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.  

 

FÔRMAS E ESCORAMENTOS  

 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas 

Brasileiras que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a 

evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 

adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas 

necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das 

fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, 

de modo a evitar eventuais fugas de pasta.  

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será 

necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a 

limpeza.  

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da 

água de amassamento do concreto.  

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão 

aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.  

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 

provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas 

por este transmitida.  

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, 
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qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego 

de andaimes metálicos.  

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos 

esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações 

fazendo com que, por ocasião da desforra, a estrutura reproduza o determinado em 

projeto.  

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de 

impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.  

As formas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, 

sem a utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento 

plástico, metálico ou fibra de vidro.  

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como 

o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de 

coloração do concreto aparente.  

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm 

(cinco milímetros).  

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão 

verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos  

recomendados:  

- faces laterais: 3 dias;  

- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e 

convenientemente espaçados;  

- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.  

 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e 

progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento 

de fissuras em decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser 

tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em 

virtude de sua baixa resistência inicial.  

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer o 
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prazo de 21 dias.  

 

ARMADURAS  

 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se 

para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão 

ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de 

argamassa.  

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 

devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes 

do lançamento do concreto.  

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão 

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, 

entre outros.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 

posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.  

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas 

com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no 

período entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento 

do concreto, esta nata deverá ser removida.  

 

CONCRETO  

 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos 

que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.  

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão 

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.  

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da 

obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento.  

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única 

procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos 
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mesmos.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o 

endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme 

opaco de polietileno.  

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e 

que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção 

será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob 

pressão.  

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, 

especialmente em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme 

indicações nos projetos.  

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as 

tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.  

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, 

após a concretagem.  

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.  

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de 

modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os 

equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições 

e os tamanhos das peças a serem concretadas.  

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 

estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de 

tração das vigas ou outros elementos atravessados.  

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre 

outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada 

própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, 

engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador.  

ADITIVOS  

 

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer 
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substância que possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será 

retirada uma amostra para comprovações de composição e desempenho.  

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas 

por laboratório nacional especializado e idôneo.  

 

DOSAGEM  

 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental 

(racional), na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os 

materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.  

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes 

elementos:  

- Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);  

- Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função 

das dimensões das peças a serem concretadas;  

- Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-

7223;  

- Composição granulométrica dos agregados;  

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade 

desejadas;  

- Controle de qualidade a que será submetido o 

concreto;  

- Adensamento a que será submetido o 

concreto;  

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente 

de  

inchamento e umidade).  

- A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da 

resistência  

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto  
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 CONTROLE TECNOLÓGICO  

 

O controle  tecnológico  abrangerá  as  verificações  da  dosagem 

 utilizada,da 

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência 

mecânica.  

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do 

concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.  

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado 

na obra. A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 

20m³ de concreto, corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de 

execução não excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um 

andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o 

tempo de execução não excederá a uma semana.  

A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o 

índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.  

 

TRANSPORTE  

 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação 

ou desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por 

vazamento ou evaporação.  

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-

betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda 

de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em 

hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.  

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída 

do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o 

diâmetro máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso 

de seixo rolado.  

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu 
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lançamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.  

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o 

lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para 

manuseio do concreto em depósitos intermediários.  

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais 

dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.  

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de 

percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.  

 

LANÇAMENTO  

 

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar 

segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 

possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 

meio de funis ou trombas.  

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de 

difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma 

uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do 

concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".  

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para 

que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando 

fresco, não seja levado pela água de infiltração.  

 

ADENSAMENTO  

 

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 

20cm de altura.  

O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os 

recantos da fôrma.  

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não 

formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.  
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Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração 

será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água 

na superfície do concreto.  

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As 

camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do 

comprimento da agulha.  

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 

10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É 

aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos 

longos num único ponto ou em pontos distantes.  

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se 

utilizar vibrador de imersão.  

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, 

ou, se impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para 

evitar formação de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por 

camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a 

ligação duas a duas.  

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores 

(fôrmas, réguas, entre outros).  

 

JUNTAS DE CONCRETAGEM  

 

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. 

Em qualquer caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for possível 

retomar a concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.  

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. 

As juntas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.  

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão 

feitas, preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas 

verticais). Tal posição será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente 

fixada.  
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As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, 

pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos 

ferros de armação e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na 

superfície, que se verifica em juntas inclinadas.  

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo 

após a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.  

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa dedetritos.  

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta 

de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material 

solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte 

pressão logo após o fim da pega. Em outras situações, para se obter a aderência 

desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o 

jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior 

lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo.  

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o 

que vai ser lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento 

com escova de aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione 

a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após 

o início de pega e quando a peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 

executado.  

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada 

anteriormente será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, 

nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se 

a saturação com jatos de água, deixando a superfície com aparência de "saturado 

superfície seca", conseguida com a remoção do excesso de água superficial.  

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o 

concreto já endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das 

partes.  

 

CURA DO CONCRETO  
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente 

após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.  

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente 

molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no 

mínimo 5,0cm de espessura.  

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a 

temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.  

 

- Admitem-se os seguintes tipos de cura:  

- Molhagem contínua das superfícies expostas do 

concreto;  

- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos 

saturados;  

- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas 

saturadas;  

- Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre 

superfícies  

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente 

retração térmica;  

- Películas de cura química.  

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO  

 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com 

água; Manchas de lápis serão removidas com uma 

solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou com 

tricloroetileno;  

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) 

de ácido fosfórico;  

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) 

parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, 
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de pequenos cristais de hiposulfito de sódio;  

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas 

superfícies, será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira 

estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante a do concreto 

circundante;  

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão 

eliminadas.  

 

5.  IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em 

concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.  

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, 

ásperas e desempenadas.  

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem 

diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.  

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, 

deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, 

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.  

 

6.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO  

 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, 

nas  

dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão 

na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 

(cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, 

obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros 

revestimentos).  

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela 

Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em 
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parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.  

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os 

fornos de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade 

preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se 

aproveita dos refugos de madeira e de pó de serra das serrarias circunvizinhas 

evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas para este fim.  

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus 

detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e 

shafts.  

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente 

umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.  

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade 

preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das 

faces, determinação das dimensões, e outras pertinentes).  

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à 

locação:  

 

-Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a 

sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.  

-Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes 

externas alinhar pela face externa da viga.  

 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), 

deve-se reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, 

empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.  

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia 

das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de 

elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, 

deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.  

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados "ferros-

cabelo" - os quais podem ser barras dobradas em fôrma de "U", barras retas, em 
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ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha 

quadrada 15x15 mm - posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.  

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, 

utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente 

niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo.  

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa 

expansiva" própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, 

após o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a 

acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar 

uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o 

qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas.  

 

7.  VERGAS E CONTRA-VERGAS  

 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-

vergas(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser 

dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).  

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da 

parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na 

mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos 

maiores que 2,40 m, a verga deverá ser calculada como viga.  

 

8.  CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA  

 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão 

inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por 

toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o 

seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto 

subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto 

executivo de arquitetura.  

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente 
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em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em 

superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo 

adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo 

fabricante.  

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, 

entre outros:  

- A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 

absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 

conseguinte a resistência do chapisco;  

- O lançamento vigoroso da argamassa sobre o 

substrato;  

- O recobrimento total da superfície em questão.  

 

9.  REBOCO PAULISTA  

 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo 

paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média 

peneirada).  

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 

homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, 

restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.  

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 

sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será 

feito com esponja densa.  

 

10.  LASTRO CONTRAPISO  

 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes 

ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) 
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centímetros de espessura.  

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto 

mínimo de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 

2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 - ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 

250 Kgf/cm2.  

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver 

perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e 

que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.  

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou 

corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure.  

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta 

externa, para o perfeito escoamento de água.  

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com 

caimento para os ralos.  

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de 

proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações.  

11.  JUNTAS DE DILATAÇÃO  

 

As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique 

de poliuretano.  

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de 

superfície para fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no 

uso do material de preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência 

para não influenciar na junta.  

Limpeza da superfície:  

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros 

contaminantes;  

Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão 

ser  

recuperadas;  

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;  
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As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;  

Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a 

superfície nas dimensões mínimas acima;  

O limitador deverá entrar de fôrma justa no interior dajunta;  

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;  

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em fôrma 

de compressão;  

O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado 

espátula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, 

pois a mesma não adere ao poliuretano, facilitando o acabamento;  

 

12.  ACABAMENTOS INTERNOS  

 

12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES 

INTERNAS  

 

12.1.1.  SANITÁRIOS, COPA,DML,VACINAS E 

CURATIVOS.  

 

O revestimento em placas cerâmicas 25x45cm, linha branco retificado, brilhante, 

junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será 

aplicado nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), 

apresentando esmalte liso, vitrificaçãohomogênea e coloração perfeitamente uniforme, 

dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição, com rejunte em epóxi em cor branca.  

Em alguns lavatórios e bancadas será utilizado três fiadas do revestimento do 

mesmo revestimento cerâmico.  

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios 

existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou 

lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.  

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do 
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desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão 

do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no 

esquadro e no prumo.  

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 

adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do 

azulejo ou ladrilho.  

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 

4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será 

de 2mm.  

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o 

que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico 

de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.  

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos 

com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.  

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado 

para o rejuntamento.  

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa 

pronta.  

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras 

de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na 

cerâmica, fôrma de L, largura 12,7 mm.  

 

12.2. PISO GRANITINA 

 

Pisos em granitinapolido cor cinza em cimento comum, (areia branca e pedriscos 

de dolomita mista), 17 mm de espessura acabada, em placas de 100 x 100 cm, com 

junta plástica na cor cinza em toda área interna da unidade exceto sanitários. 

12.3. PISO CERÂMICO 

 

Utilizado nos sanitários o piso cerâmico acetinado retificado 40x40cm, PEI 5, 

cor bege claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos 
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GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, e assentado 

com argamassa colante.  

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de 

absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras 

uniforme, as quais poderão exceder a l,5 mm;  

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, 

limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do 

cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o 

pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico;  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus 

alinhamentos; Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi.  

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre 

as indicações do fabricante;  

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do 

seu assentamento;  

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas 

ou outro processo, durante a construção;  

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, 

durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos.  

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação 

executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-

se este espaço aberto com material elastomérico como selante, que não deve 

preencher todo o espaço deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo 

necessário utilizar material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.  

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas 

estruturais permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do 

edifício e indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem 
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também preenchidas com material elastomérico como selante com material de 

enchimento no fundo da junta.  

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e 

tonalidade especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação 

evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.  

 

12.4.  RODAPÉS  

 

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas / granitina 

descritos no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura 

de 10 cm.  

 

12.5. PINTURA  

 

- Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco neve.  

-Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor Verde 

primavera  

-Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica Cor verde 

kiwi.  

 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.  

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser 

aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 

demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 
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adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem 

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico  

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com 

líquido  

preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco.  

 

 PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES  

 

As arestas verticais de paredes deverão ser protegidas através cantoneira de 

sobrepor abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.  

Os cantos externos de paredes com revestimento cerâmico receberão filete de 

alumínio de embutir.  

13.  ACABAMENTOS EXTERNOS  

 

13.1. PINTURA EXTERNA  

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizada 

Cores utilizadas:  

- Verde primavera: pintura área externa  

- Verde kiwi – barrado h=1,5m 

 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor.  

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser 
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aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 

demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 

adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem 

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira 

linha.  

 

13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE 

CONCRETO  

 

Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: 

com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face 

externa ligeiramente inclinada.  

Poderão ser adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-

las em canteiro com o uso de fôrmas padronizadas para tal; deverá pois, consultar qual 

traço será o mais recomendável, observar os processos de adensamento e cura.  

 

13.3. PISO CIMENTADO  

 

O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: 

sarrafeamento e alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia 

grossa e pedra britada) com 7cmde espessura.  

Após nivelamento, desempenar e 

queimar.  

Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser 

estampada. Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer 

tráfego.  

Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material 
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solto e deixar secar.  

Aplicar resina acrílica para acabamento final.  

Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com 

espessura de 5 centímetros.  

As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do 

tipo "secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento 

das paredes.  

As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da 

argamassa de regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no 

lastro de contrapiso.  

Será colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis 

quadrados de dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da 

edificação.  

Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de 

grânula 24, passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 

120.  

O último polimento será efetuado com lixa número 120.  

Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor, 

antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra.  

 

14.  ESQUADRIAS  

 

14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E 

FERRAGENS 

 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com 

requadro de fechamento em madeira maciça.  

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e 

isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.  

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc.  

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de 
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obras deverá possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou 

Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota 

fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.  

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) na cor areia.  

As fechaduras das portas internas e externas deverão ser em cilindro 55mm, 

tráfego intenso, maçaneta do tipo alavanca, guarnições em aço, acabamento cromado. 

O modelo deverá ser apresentado para a fiscalização para a aprovação. 

As ferragens não poderão receber pintura.  

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas 

pesadas terão arruela intermediária de desgaste.  

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, 

sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.  

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas 

ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de 

fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.  

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e 

serem fornecidas em duas vias.  

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 

7199.  

 

14.2. ESQUADRIAS DE FERRO 

 

Todas as ferragens para esquadrias novas de ferro a serem instaladas, serão 

inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

As ferragens deverão ser de primeira qualidade, conforme especificações 

obedecendo às normas da ABNT. 

Nas esquadrias metálicas (portas e janelas) deverão ser consideradas 

dobradiças e fechaduras. Serão fornecidas com tratamento anticorrosivo, chumbadas 



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

com argamassa de cimento e areia ou parafusadas. As soldas deverão ser tratadas e 

lixadas.  

Antes da execução de qualquer serviço de serralheria as medidas deverão ser 

conferidas no local. Todos os trabalhos de serralheria serão executados com precisão 

de cortes e ajuste. Serão perfeitamente esquadrilhados os laminados de modo a 

desaparecerem as rebarbas e saliências. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 

de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 

saliências de solda. 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que 

não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo porém, 

terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. 

As junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, 

espaçados de no máximo 10 cm. As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos 

de latão cromado ou niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. 

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder em 1 mm 

diâmetro, ser escariados e as asperezas limadas. Os furos realizados no canteiro da 

obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de 

furadores (punção). 

 

14.3. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS 

 

As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão 

empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções 

que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e atendam, por 

outro lado, ao efeito estético desejado. 

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis específicos. 
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Os perfis estruturais e contramarcos deverão apresentar espessuras 

compatíveis com dimensões dos vãos, respeitando-se as especificações contidas nos 

projetos. Em nenhuma hipótese poderá ser utilizado perfil de espessura inferior a 1,6 

mm.  

As esquadrias serão assentadas em contra-marcos de alumínio extrudado, 

fixados à alvenaria através de chumbadores e argamassa de cimento e areia, traço 1:3 

em volume. 

Os contra-marcos servirão de guia para os arremates da obra, os quais 

precederão à montagem das serralherias de alumínio, iniciada somente após o término 

do revestimento da fachada. 

 

15.  SOLEIRAS/PEITORIS /PINGADEIRAS  

 

As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e 

impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.  

 

16.  BANCADAS, DIVISÓRIAS, LAVATÓRIOS E CUBAS 

 

As bancadas serão em Granito, com 3 cm de espessura, com acabamento 

lustrado, bordas frontais abauladas e apresentará testeiras e roda-bancada do mesmo 

material com altura de 7cm e espessura de 2cm. 

As divisórias serão em Granito polidas nas duas faces - espessura de 

aproximadamente 30 mm, com h=1,60m. As peças deverão apresentar-se com aspecto 

uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e polidas com furos para a fixação 

das ferragens e montagem dos painéis. Estão inclusos nestes itens as ferragens 

cromadas necessárias. 

As bancadas deverão ter inclinação em direção à cuba para impedir o acúmulo 

da água. Apoiadas em alvenaria ou em console metálico, confeccionado em metalon 
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20x30mm, chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo 

extremidade fechada. 

As cubas da sala de vacinas, curativos e copa deverão ser em aço inox 304/20 

ou 18. 

 

17.  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

Sifão regulável de 1" para ½" bitola  

Sifão simples para pias e cubas  

Válvula de escoamento cromada com ladrão  

Válvula de descarga cromada, 1 1/2" 

Tubo de ligação para bacia, cromado  

Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,  

Tubo de ligação cromado flexível  

Torneira de mesa com acionamento manual e fechamento automático, acabamento 

cromado, Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente. 

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, ½” ou ¾” para pia, Deca, Docol, Fabrimar ou 

equivalente. 

Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm 

Tanque em louça G (22 litros) Celite ref.: 51.261 com coluna ref.: 51.203 ou 

equivalentes, na cor branca, inclusive conjunto de fixação e tanque de louça branca 

suspenso (18 litros) Celite ou equivalente. Os tanques deverão vir com válvula de 

escoamento cromada e com sifão cromado 1.1/4” x 1.1/2” Fabrimar” ou equivalente. 

Tanque em aço inoxidável com 1 bojo de 63 x 51 cm, inclusive válvula e sifão 

cromados. 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, inclusive engate flexível 

em plástico branco ½” x 40cm.Referência: Celite Azálea ref.: 91.353 com caixa de 

acoplar ref.: 91.570 na cor branca, com assento Celite universal PP ref.: 90981-0 

branco ou equivalentes. 
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Vaso sanitário especial p/ deficientes físicos, com assento próprio, inclusive válvula de 

descarga. 

Cuba oval de embutir Celite sem ladrão 76.117 na cor branca ou similar equivalente. 

Válvula em metal cromado tipo americana 3 ½” x 1 ½” para pia – Fabrimar ou 

equivalente. 

Válvula em plástico cromado tipo americana 3 ½” x 1 ½” – Astra ou equivalente 

Válvula para tanque d=1/2” cromada, Astra ou equivalente. 

As bacias sanitárias receberão em um de seus lados, uma papeleira de aço inox com 

porta (15 x 15) cm, instaladas de 50 a 65cm do piso. 

Ao lado de cada lavatório será instalado um dosador de sabão de sobrepor constituído 

por uma saboneteira plástica com reservatório para sabonete líquido cremoso, 

referência comercial Aurimar ou Kimberley-Clark Brasil, capacidade média de 800ml ou 

equivalente. 

Será instalado um toalheiro para toalhas de papel ao lado de cada lavatório e sobre as 

pias. Será em plástico ou em aço inoxidável fosco polido, capacidade para 250 toalhas, 

modelos albatroz, Kimberley-Clark Brasil, Santher ou Jofel ou equivalente. 

 

18.  ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.  

 

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), 

resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV 

para evitar amarelamentos.  

 

19.  COBERTURA  

 

Os telhados executados com telha trapezoidal devem ser em aço galvanizado, 

com pintura eletrostática na cor branca interna e externa, tipo sanduíche com miolo de 

espuma rígida de poliuretano injetado, referências Termotelha ou Telha MF40 Metform 
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ou similar, com espessura de 50mm, e medidas de acordo com projeto a ser 

apresentado pela Contratada, prevendo-se inclinação superior a 5%.. 

As telhas metálicas serão de procedência conhecida e idônea, com cantos 

retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras.  

De preferência, o armazenamento será realizado em local próximo da 

montagem, em área plana, com as peças na posição vertical. Na impossibilidade, as 

telhas serão apoiadas sobre suportes de madeira espaçados de 3 m, 

aproximadamente, de altura variável, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada, 

com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das 

extremidades com o solo. 

As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos 

cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em 

caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos. 

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da 

estrutura de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, 

serão realizados os ajustes necessários.  

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as 

águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura 

de sustentação. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo 

fabricante, em função da inclinação do telhado. As telhas serão fixadas às estruturas 

de sustentação por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as 

especificações do fabricante e detalhes do projeto. 

As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou 

ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do 

projeto ou determinado pela Fiscalização. 

O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos 

predominantes. Os acabamentos e arremates serão executados de conformidade com 

as especificações do fabricante e detalhes do projeto.  
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Deverão ser utilizadas calhas em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento tal 

que garanta a boa estanqueidade e eficiência do telhado. As calhas deverão ainda ser 

instaladas com inclinação mínima de 2%.  

Todos os cuidados com a fixação e vedação, como, sodas, rebites, parafusos e 

aplicação de silicone, deverão ser tomados para evitar problemas de vazamento ou 

deficiência no escoamento. Todo o sistema de fixação deve seguir rigorosamente 

orientações dos fabricantes (parafusos, buchas, arruelas, etc.). 

Após a conclusão do serviço, a estanqueidade será testada na presença da 

fiscalização com jato de água sobre pressão. 

Os rufos serão executados em chapa galvanizada nº. 24, nos locais necessários 

à garantia da eficiência do telhado. Deverá ser verificada a fixação dos mesmos. 

Deverá ainda ser garantida a estanqueidade do conjunto. 

Todo encontro de topo de telha com pano de parede que segue receberá rufo. 

Toda face superior de platibanda receberá rufo de topo (chapim) com virola para o lado 

externo e chanfro de 45° para o lado interno. 

 

20.  VIDRO TEMPERADO 

 

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar 

vidro  

temperado, incolor, esp. 10mm.  

 

21.  LIMPEZA DE OBRA  

 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, 

etc.) e áreas externas, inclusive jardins.  

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso 

de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos. 
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ANEXO XI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG CONSTRUÇÃO UBS - Bairro Industrial Americano 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM ETAPAS VALOR R$ PESO(%)  mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 TOTAL (R$) 

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES - PROJETOS 

33.725,74 5,79% 
100%           100% 

        33.725,74  
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-                       33.725,74  

2 MOVIMENTO DE TERRA 18.528,49 3,18% 
70% 30%         100% 

        12.969,94  
        

5.558,55  
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-                       18.528,49  

3 COBERTURA 
              

35.296,60  6,06% 
    50% 50%     100% 

                      -   
                     

-   
      

17.648,30  
      

17.648,30  
                     

-   
                     

-                       35.296,60  

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 
            

137.688,02  23,65% 
30% 70%         100% 

        41.306,41  
      

96.381,61  
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-                    137.688,02  

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO / BANCADAS / 
DIVISÓRIAS 

            
103.723,59  

17,81% 
  40% 60%       100% 

                      -   
      

41.489,43  
      

62.234,15  
                     

-   
                     

-   
                     

-                    103.723,59  

6 IMPERMEABILIZAÇÃO               
29.051,07  

4,99% 
  50% 50%       100% 

                      -   
      

14.525,53  
      

14.525,53  
                     

-   
                     

-   
                     

-                       29.051,07  

7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS             
124.236,48  21,34% 

    20% 30% 30% 20% 100% 

                      -   
                     

-   
      

24.847,30  
      

37.270,95  
      

37.270,95  
      

24.847,30                   124.236,48  

8 ESQUARIAS               
38.903,62  6,68% 

    20% 20% 40% 20% 100% 

                      -   
                     

-   
        

7.780,72  
        

7.780,72  
      

15.561,45  
        

7.780,72                      38.903,62  

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
              

26.107,16  4,48% 
    10% 30% 40% 20% 100% 

                      -   
                     

-   
        

2.610,72  
        

7.832,15  
      

10.442,86  
        

5.221,43                      26.107,16  
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS               5,92%   10% 10% 30% 30% 20% 100% 
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34.478,72  
                      -   

        
3.447,87  

        
3.447,87  

      
10.343,62  

      
10.343,62  

        
6.895,74                      34.478,72  

11 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA                     
511,75  

0,09% 
10% 10% 20% 20% 20% 20% 100% 

                
51,17  

              
51,17  

            
102,35  

            
102,35  

            
102,35  

            
102,35                           511,75  

        
              

              

  
                    

TOTAL 
            

582.251,23  100%         88.053,26  
    

161.454,18  
    

133.196,94  
      

80.978,08  
      

73.721,22  
      

44.847,55  582.251,23 

TOTAL ACUMULADO (R$) 
 -   -  

        88.053,26      
249.507,44  

    
382.704,38  

    
463.682,46  

    
537.403,68  

    
582.251,23  
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ANEXO XII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
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