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ESTADO Do MARANHAO
PRT:FEITURA MUNI(]IPAL DE IMPERÁTRIZ

SE( RETARIA DF, I\FRAESTRI I IIRA E SERVIçOS PÚBI,I( OS

EOITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREçOS N" 006/2019 - CPL.
TIPO: l\,Iênor Preço Global
REGIME. Emprêrladâ por PreÇo UnitaÍio
REGENCIA: Lei n'8 666, dê 21 dêjunho dê 1993 e suas alterações.
ORGAO INTERESSADO: Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.í0.00.058/2019 - SINFRA.
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: '17 de iunho de 20'19 às'l4h
(quatoze horas). - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNIC|PIO OE IMPERATRIZ (CPL),
instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores, faz
público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará â licitação acima indicada
e receberá os ênvelopes HABILITAÇAO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Urbano Santos,
n' 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, sob as seguintes condições:

í. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste edital a Construção de um Campo de Futebol no Bairro Residencial
Sebastiáo Regis no município de lmperatriz - MA, conforme Plano dê Trabalho oriundo do
Convênio n" 853025/20'17 - SICONV junto ao Ministérao do Esporte.

1.2. Valor estimado para execução das obras é de R$39í.000,00 (Trezentos e noventa ê um
mil reais).

2. PRAZO DE VtGÊNCtA E EXECUçÃO
2.1.O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico, terá sua vigência até o dia 31 de
Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado em havendo a prorrogaçâo da vigência do referido
convênio.
2.2. O pÍazo de execúÉo da obra será de 04 (quatro) mêsês a partir da assinatura da ordem de
serviÇo

3. FONTE DE RECURSOS
3.1. As despesas decorrêntes da contratação correrão à conta dos seguintes rêcursos:

Recurso de repasse da União no valor de 390.000,00 (Trezenlos e
noventa mil reais) Nota de Empenho no 20'17NE800929, emitida em 291'1112017,
Unidade Gestora 180006, Gêstâo 00001, Programa de Trabalho
278'12203554500001, Natureza da Despesa: 444042, Çonla Vinculada do
Contratado, Ag. 0644, Conta n" 006.647236-3.

Recurso de Contrapartida Íinanceira aportada pelo Iúunicípio no valor
de 1.000,00 (Um mil Íeais).

02.í0.00 - Secretaria Municipal de lnfraestrutura ê Serviços Públicos;
15.451.0058.1087 - Construção de Obras Civis e Logradouros Públicos;
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Natureza: 4.4.90.51 - Obras e lnstalações;
Ficha: 7681

Fonte: 001 - Tesouro Municipal.

4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
4.1. lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos

a) Anexo I - Carta de Apresentação;
b) Anexo ll- Projeto Básico (Memorial Descritivo, EspeciÍicações Técnicâs, Planilha

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha
de BDl, Planilha de Encargos Sociais, Composições de
Preços Unitários, iremória de Cálculo de Ouantitativos,
Cotação de Preços de Mercado, Relatório FotográÍico,
Curva ABC, Projetos e DocumentaÉo);

c) Anexo lll- Modelo de Carta Credencial
d) Anexo lV- Minuta do Contrato
e) Anexo V- Declaração a que alude o art. 27o, V da Lêi n.o 8.666/93.
0 Anexo Vl- Atestado Técnico de Visita ao Local da Obra

5. DA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que se habilitem dentro
das condiÇôes aqui exigidas e que, na fase inicial de habalitaçáo, comprovem paía a Comissão
possuir os requisitos minimos de qualiÍicaÉo exigidos no Edital para a execuçáo do Objeto.

5.2. Não poderâo paÍticipar, direta ou indiretamentê desta licitaçâo:

5.2.1 Pessoas Físicas.

5.2.2. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.2.3. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pêla Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.

5.2.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo com servidor
do município.

5.2.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.2.6.Cuja falência tenha sido decretada êm concurso de crdores, dissolvidas, liquidadas e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua Íorma de constituição, ou ainda empresas
estrangeiras que nâo funcionem no país.
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6, - OO CREDENCIAMENTO
6.1 As licitantes devêrão se apresentar junto a Presidente da CPL por meio de um
representante, portândo seu documênto de identidade original e dêvidamente munido de Carta
Credencial. podendo ser utilizado o modelo do Anexo lll do Edital, ou procuraÇão que o nomeie
a participaÍ deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua



,'-;ã"..

,t
P

representada, comprovando os necessários poderês para desistir ou apÍesêntar razôes de
recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atog pertinentes ao presente certame.

6.2 No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade dê rêpresentar a
mesma.

6.3 As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente regastrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus administradores,
quando o licitante for repÍesentado por pessoa que êstatutariamente tênha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica.

6.4 As participantes deveráo ainda apresentar, por intermájio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo lll do Edital.

6.5 Fica facultado às participantes apresêntar Certidão Simpliícada da Junta Comercial do
Eslado, para demonstrarem sua condiçáo de ME ou EPP.

6.6 Os documentos necessários ao credenciamento deverão seÍ apresentados a(o)
Presidênte da CPL ÍoÍa dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão
parte do processo licitatório, por qualquer processo dê cópia autênticada por cartório
competente, ou por servidor da administração ou publicaçáo em órgâo da imprensa oficial,

observados sempre os respectivos prazos de validade.

6.7. Caso as licitantês náo se ÍaÇam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, Íicarão impossibilitadas de pralicar os atos degcrito no item 6.í.

6.8. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquêr interessado
representando mais de um licitante

6.9. As licitantês que desejem enviar seus envelopes vaa postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverâo remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.
6.10 Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo corero que
comprovadamente Íorem recebidos antes do inicio da sessáo.

6.'11 Podêrá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicação escrita da licitante, que deverá seí apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.

7. _ DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
7.1 - Por força da Lei Complementar n 123/06 e do art. 34 da Lei no. 1'1.488/07, as
microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPS e as Cooperativas a estas
equipârâdas - COOPS que tenham interessê em participar desta tomada deverão observar os
procêdimentos a Seguir dispostos:

a) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
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ênvelope, toda â documentação exigida neste edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma
espécie de documenlo que venha comprovar sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

b) como critério de desempate, será asseguÍada preÍerência de contrataçáo para MEs,
EPPS ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPS ou COOPS sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a melhor proposta classiÍicada.

7.2 - Pata efeito do disposto no item acima, caracterizando o êmpate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a) a ME, EPP ou COOP mais bêm classificada terá a oportunidade dê apresentar proposta
verbal no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a abertura das propostas, sob pena
de preclusâo;

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inÍerior àquela
considerada vencedora do certame, satuaçâo em que o objeto licitado será adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço
seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c) a nova proposta, com planilha adequada, deverá ser apresentada no prazo máximo de
24hs (vinte e quatro horas);

d) náo ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alÍnea anterior, serão
convocada as MEs, EPPS ou COOPS remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPS e COOPS que se
encontÍem enquadradas no item 8.1., alÍnea c, será realizado sorteio entre elas para que
se identiÍique aquela que primêiro poderá apresentar a melhor oferta;

0 na hipótese da nâo-contrataçáo nos termos previstos no item 8.1, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial náo tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1. A documentaçáo deverá ser entregue pelo representante legal da êmpresa licitante à
COI\,|SSÂO PERMANENTE DE LlClfAÇÁO - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos,
devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE No 01 -
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÁO', o segundo, como 'ENVELOPE N" 02 - PROPOSTA
DE PREÇOS", em cujas paíes externas, além da Gzáo ou denominação social da empresa
licitante, deveráo conter:

Envelooe no 0í - Documentacão de Habilitacão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO - CPL
na Rua lJrbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA,
RUA Y, S/NC, NOVA I PERÂTRIZ
CEP. 65907-180 lI'IPERÂTRIZ - t{a
CNPJ: 06.158.455/0m1-í6
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TOMADA DE PREÇOS No 006/2019 - CPL, Data: 17106/2019 às 15h.

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERÁDA)

Os documentos necessários à habilitaçáo, abaixo rêlacionados, poderâo ser apresentados em
original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, obseÍvados sempre os rêspectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou conkato social em vigor, devrdamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleiçôes de seus administradores.
c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretona em exercicio.
d) Decreto de aúorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo

ôrgão competente. quando a ativrdade assrm o exrgrr

e) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

oProva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Fedêral (Tributos e Contribuiçóes Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).
h) Prova de regularidade para com a Fazênda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçôes Estaduais e Divida Ativa).
h.1) Ouando a prova de regularidade de que trata o item anterior, for comprovada mediante a

apresentação de uma única certidão, e dela não constaí expressamente essa informação,
caberá a lacitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
i.1) Certidão Negativa da DÍvida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza - ISSQN e Taxa de Licença e Verificação Fiscal - TLVF.
i2) Ouando a prova de regularidade de que trata o item anterior, Íor comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
caberá a licitante demonstrar com documentação hábil êssa condiçáo.
j) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ão Fundo de Garantia por Tempo de
ServiÇo (FGTS).

k) Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas.
l)Têrmo de Compromisso pêlo qual se compÍomete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como
Formâlizaçáo e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio
ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassiÍicação, nos
termos do Artigo 48, lnciso ll, da Lei n' 8.666/1993 (Decisáo Liminar do TRT tomadâ no
Processo de Ação Civil Pública N. 001604t13.2014.5.16.0004)
RUÂ Y, STN', NOVÂ IIPERAIRZ
cEP.65907-180 |IPERATR|Z - IÂ
Ci{PJ: 06.í 58.,155/0ml-í6
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m) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distÍibuidor da sede da
pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data Íxada para abertura da Licitação.
n) Balanço Patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercicio social, já exigÍveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaÇáo financeira da empresa, vedada a
sua substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apÍesentação da proposta.

n.1) O Balanço patrimonial e demonstraÇôes contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
n.2) Serão considerados aceitos como na Íorma da Lei o balanço patrimonial e demonstraçóes
contábeis assim apíesentadosl
n.2.1) sociedadês regidas pela Lei n'6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicâdos em jornal dê grande circulaçáo; ou
- por fotocópia rêgistrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

n.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamentê âutenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente: ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstraçôes Contábeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
n.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamenle registrado ou aúenticado na Junta Comercial

da sede ou domicílio do licitantê.
n.2.4) o balanço párimonial e as demonstíações contábeis dêverão estar assinados por

contador ou por outro proÍssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional

de Contabilidade.
o) Prova de inscriçâo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, Íelativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
p) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade peíinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentaÉo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurÍdica de direito público ou privado.
q) Oeclaração, firmada por representante legal da emprêsa, de que não emprega menores de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16

anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14anos, podendo ser utilizado o modelo do

Anexo V do Edital.
r) Certificado de Registro Cadastral emitido pelo setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de
lmperatriz.
s) Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela Tesouraria da Prefeitura
Municipal de lmperatriz - A licitante deverá prestar garantia no valor conespondente a 1% (um
por cento) do valor estimado para a contratação, optando por uma das modalidades previstas
no art. 31, inciso lll, da Lei Federal n.o 8.666/93, conforme descritas abaixo:

RUA Y, S/N", NOVÂ IMPERÂTRIZ
CEP. 65907.180 IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 06.158-455/0001.16
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s.1) Se a opÉo da gârantia for Título da DÍvada Públicê, estes deverão seí emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo lrinistério da Fazenda.
s.2) Se a opção da garantia for Caução em dinheiro, o licitante deverá recolher o valor exigido
como garantia mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do Brasil: Ag:

055+1, c/c: 50.735-0 em nome da PreÍeitura Municipal de lmperatri/MA.
s.3) Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, êmitida por entidadê
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de lmperatriz, Es,tado do
Maranhão, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante

dêsista de cumprir com o valor proposta), com o prazo de validade de no mínimo 120 (cento e

vinte) dias a contar da data dê recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.

s.4) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por êntidade em Íuncionamento no País, em nome da PreÍeatura Municipal de
lmperatriz, estado do Maranhão, com o prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias

a contar da data de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas.

s.5) Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá apresentar o comprovante de
recolhimento da gaÍantia de manutenção de proposta à Tesouraria, localizada na Secretaria da
Sede da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, situada à Rua

Godofredo Viana, no 750, centro, lmperatriz - lú4, das 08h00min (oito horas) as 14h00min
(quatorze horas) do dia útil anterior à data da sessâo pública da licitaÉo, para obtenção do

TERMO DE RECEBIMENTO DA GARÂNTIA, para apresentá-lo junto aos demais documentos
de habilitaÉo
s.6) A garantia prestada, só será libêrada após a decisão que inabilitar ou desclassiflcar a
licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas

e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja,

a devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reÍorçada como
garantia do contralo.
t) Habilitação Técnica - PROFISSIONAL: A documentação reÍerente à qualificaçáo técnica
compreende os documentos abarxo rêlacaonados:

t.1) Certidão de regisko da emprêsa licitante e do (s) responsável técnico detentor (es) do (s)
atestado (s) e certidão (ões) de acervo técnico (CAT) úilizados para esta licitaçáo, emitida pelo
CREA ou CAU, com validade posterior â data da sessão de habilitação, devidamente atualizada
em todos os seus dados;
t.2) Comprovação de capacidade técnica-proÍssional do(s) Responsável(is) Técnico(s) da
licitante, comprovada através de Atestado (s) e Certidão (õês) de Acervo Técnico (CAT),
fornecidas por pessoa jurÍdica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA
ou CAU, devendo conter informações relativas às caíacteristicas técnicas e complexidades
tecnológicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome do (s) proÍissional(is),
responsável(as) pela execuçáo dos serviços, local e período de execução, ou seja, inÍormaçôes
súicientes ê claras para a devida comprovação pelos membros da COMISSÁO PERMANENTE
DE LTCTTAÇÃO.

RUÂ Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP. 65907.180 IMPERÂTRIZ. MÂ
CNPJ: 06.'l 58.455/000'l l6
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t.3) Para eÍeito§ da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, a Administraçáo poderá exigir
dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior que demonskem sua
capacidade técnica. Visando preseryar a competitividade do certame, todavia, tal exigência
deve contemplar às parcelas de maior relevância e valor signiÍicativo do objeto, nos lermos do
art. 30, inc. l, § 10 da Lei no 8.666/93. Restarão caracterizados como sendo parcelas de maior
releváncia os serviços identaícados como sendo de maior complexidade técnica e vulto
econômico, cuja inêxecução importe em risco mais elevado para a Administração. Desta forma,
utilizando a curva ABC.
t.4) A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) proÍissional (is) detentor (es) da (s) certidão
(ões) de acervo tecnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da apresentação de cópiâ
autenticada de 01 (um) dos seguintes documentos:
t.4.'1) Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratantel
t.4.2) Do contrato social da licatântê em que conste o (s) proÍissional (is) como sócio (s);
t.4.3) Do contrato dê trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável tecnico, em que
se crie vínculo de rêsponsabaladade técnica ou outro equivalente; ou
t.5) Os atestados e/ou certidões Íeferentes a projeto, Íiscalização, supervisão, gerenciamento,
controle tecnolôgico ou assessoria técnica de obras, não sêrão considêradas válidas para
atêndimênto à quâlificaÉo técnaca.
t.6) O (s) licitante (s) dêverá (ão) apresentar, preferencialmente, somente o (s) atestado (s) e/ou
certidáo (ões) ne@ssário (s) e suficiente (s) parâ a comprovaÉo do exigido, grifando com
marca texto os itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise
por parte dos membros da coMlssÁo PERMANENTE DE LICIIAÇÁO.
t.7) Declaraçáo formal e expressa da empresa licitante sobre a equipê tócnica especializada
indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos que atuaráo como responsáveis lécnrcos e que se
rêsponsabilizârâo pelá êxecuÇão dâ obra
t 8) A apresentação pela ernpresa de Atestados de Oualrficação Técnica oriundos de
Subcontratação deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: Autorização da
Subcontratação pelo Ôrgão Contratante e Cópia do Contrato da Subcontratação.
u) Habilitação Tecnica - OPERACIONAL: A documentação reÍerente à qualillcação técnica
compreênde os documentos abaixo relacionados
u.1) Será (áo) exigido(s) atestado(s) (ou declaraçáo(ôes) de capacidade técnica, que
comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública
Direta ou lndireta, Federal, Estadual, Municipal, ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, os serviços compatíveis com o objeto da licitaçáo, comprovando a execução de
quantitâtivos mínimos em obras ou serviços com caraclerísticas semelhantes.
u.2) DECLARAÇÃO FORMAL E REIAÇÃO EXPLICITA informando a disponibilidade de
máquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relação de pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, em consonância ao Art. 30
§ 60 da Lei 8666/93.
u.3) DECLARAÇAO DE CONTRÂTOS FIRMADOS, conÍorme modelo no ANEXO no Edital.
u.4) DOS OUTROS DOCUiTENTOS: (Deverão ser apresentados)l
l) Em se tratando de licitante que comprove a sua condiçâo de microempresa ou empresa
de pequeno porte e cujos documentos apresentados para efeito de comprovação de
regularidade fiscal,tenham alguma restrição, conforme estabelecido no § 'lo, art. 43 da Lei
Complementar no 123/2006,fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
momento da inabilitaçáo, prorrogável por igual período, a critério da Comtssáo, para
reapresentação da documentação de regulandade fiscal devidamente regulanzada. A não

1
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reapresentaÉo da documentação devidamente regularizada no prazo previsto nêstê item
implicará na inabilitação, sem prejuízo das sançóes previstas na Lei n" 8.666/93.
ll) A Comissão poderá em qualquer fase da habilitaçâo promover diligências ou requisitar
informaçôes, incluindo esclarecimêntos e detalhamêntos sobre os documentos de
HABILITAÇÃO apresentados, sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de
documento ou informação que deveria constar originalmente nos documentos.
lll) No julgamento da DOCUI\TENTAÇÁO a Comissão poderá sanar erros ou falhas quê não
altêrem a substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes
validade e eficácia para Ílns de habilitação.
lV) Quando todos os licitantês forêm anabilitados, a Comissão de Licitaçõês poderá
conceder o prazo de até 08 (oito) dias útêis para a apresentaçáo de novos documêntos,
conÍorme § 30, do Art. 48 da Lei n'8.666/93;
V) Os envelopes de Habilitação que náo Íoram abertos na sessão pública, náo reclamados
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da Ad,udicação do objeto desta Licitação, ao
vencedor do certame, serão destruídos pela Comissâo, independentemente dê notificação ao
anterêssado.
Vl) A documentação apÍesentêdâ pâra fins de habrlitaçáo fará parte dos autos do processo
e não será devolvida à proponente;
Vll) Conforme Aí. 3o da Portaria GP - 536/2018 a Comissão requisitará auxilio de
engenheiro ou arquiteto da Secretaria de lnÍraestrutura e Serviços Públicos para emis§ão de
Parêcer Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos Técnicos (Atestados, ART,
Certidôes etc.) apresentados no Certamê.

8.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveráo estar com o número do CNPJ da

matriz. ou.
8.3. Se o licitante for Íilial, todos os documentos deveráo estar com o número do CNPJ da Íilial,
exceto quanto à Ceíidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento
que é válido paÍa malÍiz e Íiliais, bem assim quanto ao CertaÍicado de Regularidade do FGTS,
quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar, neste
caso, o documento comprobatório de autorização para a cent alizaÉo.
84. Serão dispensados da apresentaçáo dê documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz

8.5 As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lntemet, somente produzirão

efeitos com a conÍirmaçáo da autenticidade no endereço eletrônico do órgáo emissor.

8.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condação deste item implicará na inabilitação
do licitante.

9. DA PROPOSTA DE PREçOS

Envelope n.o 02 - ProDosta Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE Ii'PERÂTRiZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ CPL
na Rua Urbano Santos, n'1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA.

RUA Y. S/N', NOVA IMPERATRIZ
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TOMADA DE PREÇOS N' 006/2019 - CPL, Data: 17i06/2019 às 15h.

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço).
(A PROPOSÍA DE PREÇOS POOERA ESTAR ENCAOERNADA E NUMERADA)

9.1 Preencher, necessâriamente, os seguintes requisitos:

a) Deverá ser digitâda ê impressa em uma via ou mais, redigida com clareza em lingua
portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, dêvidamente datada e assinada na

última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e êspêciÍicaçôes necessárias à identiÍicação do objeto desta

licitaçáo, coníormê Anêxo l.

b.1) Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em

caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre

o valor expresso em algarismo ê por eÍenso, será considerado este último.

b,2) PARÂ A FORIUULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER

UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE

REFERÊNCIÂ//PROJETO BÁSICO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificaçôes minimas estabelecidas na Proposta dê Preços e Termo de
ReÍêrencia./Proieto Básico (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, ê estar

datada e assinada por pessoa luridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apíesentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:

custos diretos ê indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, seNiços, encaígos soclais,

kabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimênto
integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

.IO. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTAS E ABERTURA DOS
ENVELOPES:
10.1. Após o horáno mârcâdo para a abertura dos envelopes, declarado o inÍcio dos trabalhos,
nenhum ouko será recebido.

10.2. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata
circunstanciada assinada pelos licitantês prêsentes e pêla Comissáo.

10.3. Na data e hora indicada para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de
Licitação abrÍá, em primeiío lugar, o envelope no 0í, referente à documentaçâo e habilitação
preliminar; em seguida, o envelope no 02 - Propostâ de Preços. Os membros da Comissão e os
rêprêsêntantês credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as
empresas cuja documentação náo satisÍazer as exigências deste Edital.

10.4. Podêrá haver substituição do reprêsentante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicaçáo escrita da licitante, que devêrá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.

10.5. Inabilitada alguma licitante e não havendo expressado maniíestação, de seu
representante legal desistindo da interposição do recurso contra a dêcisão dâ Comissão, esta

/
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designará nova data para abertura do Envelope n'02 - "Proposta de Preço", decorrido o para
recurso, conÍorme preceitua o aít. 109, inciso l, letra "a', da Lei no 8.666/93.

10.6. No caso de haver interposiÇão de recurso por parte de qualqueÍ das proponêntes,
automaticamente fica a data de abertura do Envelope no 02 -'Proposta de Preço" alterada

10.7. Na hipótese de o representante da licitante náo se apresentar conforme mencionado nos
subitens "6 1 'supra, suas eventuais manifestaçôes não serão consignadas em Atas.

10.8. No caso da empresa licitante não se fizer representar legalmente, tal fato não impedirá
sua participação no certame, bem como náo implicará a inabilitação do licitante, mas o impedirá
de discordar das decisões tomadas pela Comissáo Permanente de LicitaÉo ou propor recursos
relativos à habilitação/inabilitaçáo de licitantes no ato da abertura-

íí - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
'11.1. No julgamento levar-se-áo em conta, no interesse do serviço públaco,as condiçôes de
Menor Preço Global, como disposto no art. 45, § 10, inciso l, da Lei n.o 8.666/93.

11.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusivê
financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vanlagem baseada na oferta dos
demais Licitantes.

11.3. Náo se admitirá proposta que apresente preço global ou unatárao sambólico, irrisório ou de
valor zero, incompatível com os prêços dos insumos e salários de mercado, acÍescidos dos
respectivos encaígos, âinda que o presente Edital náo tenha estabelecido limites mínimos

11.4. As propostas sêrão verillcadas quanto à exatidão das operaçóes aratméticas que
conduziram ao valor total orÇado, procedendo-se às correçôes conespondentes, nos casos de
eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. A licitante que não
aceitar as correçõês efetuadas terá sua proposta desclassiÍicada.

11.5. A proposta apresêntâda quê náo sê adequar âos termos deste Edital será releitado pela
Comissáo Permanente dê Licitação.

11.6. Obedecidas às disposições da Lei n.' 8.666/93, Íica ressalvada à Comissâo Permanente
de LicitaÉo, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentaÉo das propostas, sêm que
caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensaçáo ou vantagens
a qualquer titulo, o direito dê:

a)julgar livremente a presente licitaçãoi

b) propor motivadamentê à autoridade superior, a anulação ou a revogaÉo do ceÍtâme;

c) desclassificar as propostas que náo estejam em condições de assegurar execução
satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que
contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (aÍt.48, incasos I e ll, da Lei
Federal n.o 8.666/93);

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassiÍicadas, a
Comissão Permanente de LicitaÇão poderá Íixar aos lacitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as
anegularidades que geraram a inabilitação ou a desclassiÍicaçâo.

12_ DO CRITÉRIO DE OESEMPATE
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12.1. Em câso de empate entre duas ou mais concorrenles, como critérios dê desempate
aplicar-se-ão aqueles previstos no § 20 do art. 3'da Lei n" 8.666/93.

12.2 Persistindo o empate, desempate ocorerá por soÍteio, em ato público, para o qual todos
os licitantes serão convocados (art.45, § 2", da Lei n" 8.666/93)

13 - DIVULGAÇÔES DOS RESULTADOS
13.1. O resultado do lulgamento desta licitação será divulgado na imprensa oÍicial, salvo se
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisáo pela CPL,
quando poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrada em ata.

í/L DAS CONDIçÔES DE PAGAMENTOS

14.1 O valor global estimado do contrato apresenta-sê previsto coníorme Planilha de
Composiçâo de Preços, Anexo ao Projeto Básico.
14.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os seNiços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses, conÍorme o item 23 do Edital,
14.3 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em alé 30
(trintê) dias após a acêitaçáo deíinativa dos serviços, com apresentaÉo das notas íscais da
Execução dos Serviços devidamente certiÍlcadas pelo Agente Público;
14 4 pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PRESTACAO DOS SERVICOS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estaÍ
vinculado a liquidação total do empenho;
14.5 PaÍa fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplêncaa com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e âo Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Cêrtidão Nêgâtiva de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitaçáo de impostos ê taxas quê poNentura ancidam sobre os produtos
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Seíviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
14.6 A periodicidade dos pagamentos será mensal;
14.7 Pa.a fins de pagamento, a Conkatante responsabilizar-sq.á apenas pelos seNiços
devidamente autorizados e certiflcados pelos gestores do contrato, mediante contabilizaÉo e
apresentação, ao Íinal de cada serviço ou período não inferior a um mês, pela Contratadâ, dos
Íormulários de controle dos serviÇos;
14.8 A atestaçáo da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao Íiscal do
contrato ou outro seívidoí designado para esse Íim;
14.9 Caso sejam veriÍicadas divergéncias na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-sê o prazo de pagamento até que esta
providencaê as mêdidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela
Contratante:
14.'10 No caso dê faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da
data de recebimento do documento corrigido;
14 11 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi êxecutado em conformidade com as especificações do contrato:
14.12 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores corÍespondentes a
multas ou indenizaçóes devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;
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'18.'l.Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste proc€sso licitatório, ou pelo
descumprimento dos prazos e demais obrigaçôes assumidas, a SECRETARIA DE

v
-l2I

15 - DOS ENCARGOS LEGAIS
15.1 Os encargos legâas vigêntes ou futuros, decorrentês da legislaçâo social ou fiscal, bem
como os originários da relação empregaticia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por
elâ êmpregado na execuÉo do objeto da presente licitâção (kabalhista, previdenciária e
securitária), ficaráo inteiramente sob a responsabalidade da proponente vencedora, não
mantendo a AdministÍaÉo qualquer vínculo com os empregados da mesma.

16. DO PRÁZO RECURSAL E DAS SANÇÔES
16.1 Dos atos praticados pela Comissâo Permanente de Licitaçáo - CPL, decorrentes da
aplicaÇão dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lêi 8.666/93.

16.2. Aplicam-se a presente licitação as sançõês previstas na Lêi n.o 8.66ô/93, atualizada pela
Lei n.o 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.

í7. DA CONTRATAçÃO
17.1. O início da execuçáo da obra/serviços será a partir da data do recebimento da "Ordem de
Serviços" emitida pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e SeNiços Públicos.

17.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de lmpeÍatÍiz e a firma adjudicada será lavrado
nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.o 8.666/93, consoante minuta do contrato em anexo

17.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anero lV) no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis, contados após a notiÍicaÉo da Contratada.

17.4. Ouando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condiçôes
estabelecidas, a AdministraÉo poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazàlo em igual prazo e nas mesmas condiçôes propostas pela primeira
classiíicada, ou revogar a licitaçáo, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei
no 8.666/93.

17.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressóes, até 25olo (vintê ê cinco por cento), do valor iniciâl do contrato e, no caso
particular de reÍorma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50oÁ para seus acréscimos.

17.6. O contrato firmado entre a Administraçâo Pública e a licitante vencedora poderá ser
prorrogado nos termos e condições previstas na Lei no 8.666/93.

í8 - OAS PENALIDADES

L
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14.13 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concoÍrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Conkatante encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples;
14.14 valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, ondei EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = lndice de compensação Íinanceira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso



,.:;-.
.,i

*'
C

ESTADO DO MARA.\HÀO
PRf Ff, ITT]RA MUNICIPÀL DE IMPf, R{TRTZ

SECRETARIA DF, I\FRÀESTRUTI RA E SERVIÇOS PLBLICOS

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à contratada as sançóes a seguir relacionadas:

a) Advertência, por escrito;
b) irultai
c) Suspênsão temporária do direito de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com

a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) DêclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.2.4s sançôes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efeluados.

18.3.A aplicaÉo de multa ocorrerá dâ seguinte maneira:
18.4.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão
contratual por inexecução total do contrato, caraclerizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inÍerior a 50oÁ
(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o píazo limite de trinta dias.
18.5.Sêrá aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução
dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se reÍerir a infração, aplacada em dobro
a partir do 10o (décimo) dia de atraso até o 30o (trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir pela continuidade da
multa ou resciúo conlrâtual, aplacândo-se na hipótesê de rescisão âs penalidadês previstas nos
referidos subitens ll e lll, sêm preluízo da aplicação das demais cominações legais.
18.6.Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não Íor
apresentado pela contratada no momento das medições, os comprovantes de pagamento da
Íolha de funcionários referentes à execução dos serviços, bem como da não apÍesentação dos
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato dâ apresentaçáo das notas Íiscâis, sem
prejuízo dâs demais penâlidades previstas no conlralo
18 7. As multas previstas no Projeto Básico deverão ser recolhidas pela conkatada no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da PREFEITURA I\TUNICIPAL DEIMPERATRIZ,
contado a partir da notiÍlcação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o
pagamento, mediante a apresentaçáo da ópia do Íecibo do recolhimento efetuado.
18.8.Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um
por cento) de juros de mora por mêsfraÉo, inclusive reÍerente ao mês da
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias
após a data da notiÍicaçáo, após o qual, o débito poderá sêr cobrado judicialmente.
18.9. No caso de a contratada ser credora de valor suficientê ao abatimento da divida, a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA podêrá procêder ao
desconto da multa devida na proporção do crédito.
18.10 Se a multa aplicada íor superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
contratada respondêrá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
18.1'1.4s multas não têm carátêr indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser
acionada judicialmente pela íesponsabilidade civil derivadâ de perdas e danos junto à
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infrações cometidas.
18.12.Alem dâs penalidades citadas, a contratada ficará sujêita, ainda, ao cancelamenlo de sua
inscrição no cadastro de Íomecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no
que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93
RUA Y, S/NO, NOVA I PERATRIZ
cEP.65907-180 TMPERATRTZ - Â
CNPJ: 06.í58./l55/0m1-16 ,b



t

ESTADO DO MARÂNHÂO
PRETEÍTURA MUNICIPAL Df, IMPf, RATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÁ E SERVIÇOS PÚBLICOS

P

18.'l3.As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federâl no 8.666/93 estendem-se às
licitantes participantes destê processo licitatório.
'18.14. Comprovado o impedimento ou reconhecida a ÍorÇa maior, devidamente iustificados e
ACE|IOS PEIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRÂ, EM
relação a um dos eventos aqui arrolados a contratada ou participante deste processo licitatório
ficará isentas das penalidades mencionadas

í9, DAS OBRIGAÇÕES OA CONTRATANTE
Constatuem direito e obrigações da SINFRÁ/PMl.
'19.1 EÍetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento deÍinitivo ou parcial das

mediçôes junto do cumprimento de todas as obrigações legais, Íiscais, previdenciárias,

trabalhistas ê as demais disposiçôes do Edital e Projeto Básico
'19.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e Íiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no Edital e Projeto Básico.

19.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detecladas.
í9.4 Rejeitar os serviços cujas especiÍicações não atendam os rêquisitos minimos constantes

do Edital, Projeto Básico e seus anexos.
19.5 Notifcar a empresa, por escrito, sobre impêrfêições, falhas ou irregularidades constantes

da execuçào do objeto, para que sejam adotadas as medidas corrêtivas necessárias

19.6 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuçâo do objeto,

podendo recusar o recêbimento do material, caso não esteja de acordo com as especificaçôes

e condiçóes estabelecidas no Edital ê Píojeto Básico, informando as ocorrências ao Órgão

Gêrênciador.
19.7 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposiçóês
pertinentes no Edital e Projeto Básico, implicândo em caso negativo no câncelamento do

pagamento dos materiais íornecidos.
19.8 Convocar regularmênte o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar

o instrumento equivalente, dentío do prazo e condiçõês estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevastas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas

alterações.
19.9 VeriÍicar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dêssa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
19.10 Expedir as Ordens de Serviços.
19.11 Prestar as informações e os esclarecimentos solicatados pela CONTRAÍADA para a fiel
execuçáo do contratoi
19.12 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamentê trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a
entrega de documentos
19.13 Proporcionâr todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato. do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto

L

Bás co
RUA Y, S/N', NOVA IMPERÂTRIZ
CEP. 65907180 IMPERÁTRIZ, MA
CNPJ: 06.158.455/0001-16

à.



'-ià'.
IY

.fi-,
.i**

a3 O,

EsrADo Do MÀRANTTÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPf, RATRTZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ E sERvrços púBLtcos

20 -DAS oBRtcAÇÕES DA CoNTRATADA

No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o

empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são

confiados, obrigando-se ainda, além dâs obrigações descritâs nas especificaçôes técnicas

contidas nos Anexos deste Projeto Básico, a:

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contÍato, em compatibilidade

com as obrigações por ela assumidas, todas as condiçóes de habilitaçáo e qualificação exigidas

na licitação, bem como:

20 1 Executar o objeto da licitaÇão de acordo com as especificaçóes técnicas citadas no

Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da SINFRÂ.

20.2 FoneÇet todos os materiâis, máquinas, êquipamentos, veículos e combustível

necessáíios a perfeita execução dos serviços.

20.3 Fomecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços.

20.4 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer açôes, demandas, custos e
despesas decorrêntês de danos ocorridos por culpa sua ou dê quaisquêr de seus empregados

e/ou píepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de açóes judiciais

movidâs por terceiros, que vênham a ser êxigidas por forçâ da lei, ligadas ao cumprimento do

edital decorrente;

20.5 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados diretamente

à SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

20.6 Prestar esclarecimentos à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos desabonadores

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

20.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçóes referentes às leis trabalhistas,
prêvidência social e de seguÍança do trabalho, êm relação a seus empregados;
20.8 ManteÍ, durênte todo o periodo de execução do objeto, as condiçôes de habilitaçáo
exigidas na licitaçâo;

20.9 lndicar em ate 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
íepÍesentante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá
se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via êletrônica/telefone, para

acompanhar ê se responsabilizar pela execução do objeto.

RUÁ Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP, 65907.í80 IMPERATRIZ . MÂ
CNPJ: 06.158.455/000í -í 6

19.14 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acoído
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.'15 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
19.16 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicaçáo de penalidades.

19.17 Aplicar à(s) licitante(s) vêncêdora (s) as sançôes administrativas previstas na legislaçâo.
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20.10 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrâto em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de materiais empregados;

20.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e relazer, prioritária e

exclusivamente, às suas custas e riscos. num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, inconeçóes, erros, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execuÉo do objeto.

20.12 Rêsponsabilizar-se pelos danos causados diretamente à AdministraÉo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do conkato, não excluindo ou reduzindo essa

respon§abilidade a ílscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

20.13 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejulzo causados por seus

empregados, ou represêntantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive

os decorrentes de aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia,

mesmo expirado o prazo.

20.'14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

20.15 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trâbalhistas, fiscais e

comerciais, não transfêre à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

20.16 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições reÍerentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus Íuncionários.

20.17 Náo transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa

anuência da Contratanle.

20j8 Atcát com lodas as despêsas, diretas ou indiretas, deco[entes do cumpÍimento das

obrigações pacluadas entre as partes.

20.19 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, freles, seguros, mão-dê-

obra, garantia e todas as despesas deconentes da contrataçâo.

20.20 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da íscalização do setor competente,

não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre as partes.

20.21 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

20.22 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislação

específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas deconentes do

fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuiçóes, indenizações, vales-transportes, vales-reÍeições, e oúras que porventura

venham a ser criadas e exigidas por Lei

!
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20.23 Responsabilizar-se ainda por todas âs despesas com material, mão-de-obra, acidentes

de trabalho, encargos trabalhistâs, previdenciários, fiscaas ê comêrciais, transportes, fretes,

equipamentos, seguros, tributos, contribuiçóes de qualquer natureza ou espécie, salários e

quâisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

20.24 Responsabilizar-se por quaisquer açóes judiciais movidas por terceiros, que lhe vênham

a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

20.25 Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos dê Proteçáo lndividual - EPl,

exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como

cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

20.26 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

20.27 Respeitar as normas de controlê de bens e de fuxo de pessoas nas dependências da

Contratantel

20.28 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entr€a inclusive o

descarregamento dos matêriais

20.29 SujeitaÊse a mais ampla e irrestrita Íiscalização por parte da Administraçáo Municipal.

20.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final

alustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do

contrato.

20.31 Manter inalterados os preços e condaçôes da proposta.

20.32 Lançat na nota fiscal as especificaçóes dos produtos, de modo idêntico aqueles

constantes do Edital e Projeto Básico.

20.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuçâo do

contrato.

2O-U ÍomaÍ todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiçôes

contidas Edital e Projeto Básico, inclusive quanto ao compromisso do Íornecimento dos

quantitativos registrados, atendendo às solicitaçóes de compras do govemo municipal.

20.35 Atender as demais condições descritas no Edital e Projeto Básico.

20 36 São expressamente vedadas à contratada:

â) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorizaçâo do

Municipio;

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
pêríodo de fornecirnento.

21. DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS
2'1.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidadê pela boa execução e eíciência dos
serviços que efetuar bem como pelos danos decorÍentes da realização dos trabalhos. Durante
a execução dos sêrviços contratados náo serão admitidas paÍalisações dos servtços por prazo,

?
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parcelado ou único, superior â 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de forÇa maior,
aceito por ambas as partes contÍatantes, excluídas quaisquer indenizações.

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
22.1 A fiscalizaçáo e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão
feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes,
especialmente designados, os fiscais anotarão em registros próprios todas as ocorrências,

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma

do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

22.2 As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão

de recebimento deverão sêr adotadas por seus superioÍes em tempo hábil para a adoçâo das
medidas convenientes a AdministraÇão.

22-3 A fiscalizaçâo de que trata esta cláusula não exclui nem rêduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de aÉo ou

omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

22.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do 6êtor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para essê fim.

23 _ DO REAJUSTE DE PREÇOS

23.'l.Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de '1 (um) ano contado na forma apresentada
no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato poderá ser repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da
CONTRATANTE,
23 2.4 repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variaÇão de custos que tenham sua anualidade
rêsultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decoÍrentes dos insumos necessáraos à execução do serviço.
23.3.O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
23.4.Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convençâo coletiva de trabalho, vigente à
época da apÍesentação da proposta, relativo a cada catêgoria profissional abrangida pelo
contrato;
23 s.Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (lariÍa): do último reajuste aprovado por
autoridadê governamental ou realizado por determinaçáo legal ou normativa;
23.6 Para os dêmais custos, sujeitos à vâraação de preços do mercado: a partir da data limite
para apresentação das propostas constante do Editê1.
23.7.Nas rêpactuaçóes subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da
última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se
como última repactuêçâo, a data em que iniciados seus efeitos flnanceiros, indêpendentemente
daquela em que celebrada ou apostilada.

RUA Y, S/NO, T{OVA IMPERATRIZ
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iniciadas observando-se o seguintê:
23.27.4 padliÍ da ocoírência do fato gerador que deu causa à repactuaÇão;
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23.8.0 prâzo para a CONTRATADA solicitar a rêpactuação encêrrâ-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convenção coletava que fixar os novos
custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do
êncêrramento da vigência do contrato, caso náo haja pronogação
23.9.Caso a CONTRATADA náo solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima Ílxado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuaÇão.
23.10.Nessas condiçôes, sê a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
23.'1'1.Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterioÍ, em relação aos custos
decorrentês de mão de obra;
23 '12.Do último reajuste aprovado por autoridade govêrnamental ou realizado por determinação
legal ou normativa, para os insumos discrimanados na planilha de custos e Íormação de preços
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tariÍa);
23 13.Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação
aos custos sujeitos à variaçáo de preços do mercado,
23.14.Caso, na data da prorrogaçâo contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção colêtiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à
CONTRATANTE ou à CONTRATADA procedeí aos cálculos devidos, devêrá ser inserida
cláusula no têrmo adatavo de prorrogação para resguaídar o direito futuro à repactuaçâo, a ser
exercido tão logo se disponha dos vâlores reajustados, sob pena de preclusão.
23.'l5.Quando a conkâtação envolvêr mais de uma categoria proÍlssional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos Íorem os acordos,
dissÍdios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contrataçáo.
23.16.É vedada a inclusão, por ocasráo da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
23.17.A CONTRATANTE não se vincula às disposiçôes contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista.
23.í8.Quando a repactuaçâo se reíerir aos custos da máo de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovaçâo da variaÇão dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação
de Preços, acompanhada da apresentaçáo do novo acordo, dissidio ou convenção coletiva da
categoria píofissional abrangida pelo contrato.
23 lg.Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONÍRATADA demonstrará a
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços ê comprovará o aumento dos
prêços dê mêrcâdo dos atens abrangidos, consaderando-se:
23.20.Os preços pÍaticados no mercado ou em oukos contratos da Administraçãoi
23.21.4s particularidades do contrato em vigência;
23.22.4 nova planilha com variação dos custos apresentados;
23.23.lndicadores setoíiais, tabelas de fabricantes, valores oÍiciais de reÍerência, târifas públicas
ou outros equivalentes;
23.24.Índice especíÍico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma
parcela dos custos dos serviços, desde quê dêvidâmente individualizada na Planilha de Custos
e FormaÉo de Preços da Contratada.
23 25.4 CONTRATANTE poderá realizar dalagências para con erir a variação de custos alegada
pela CONTRÂTADA
23.26.Os novos valores contratuaas decorrentes das repactuações terâo suas vigências
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23.28.Em data futura, desde que acordada entre as paÍtes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessâo das próximas repac,tuaçôes futuras, ou
23.29.Em dala anterior à ocorrência do Íato gerador, êxclusivamentê quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra êm que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convençáo coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuações Íüuras.
23.30.Os efeitos Ílnanceiros da repactuaçáo ficarão íestritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
23.31.4 decisão sobre o pedido de íepacluação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos:
23-32.0 ptazo referido no subitem anterior Íicará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os alos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variaÉo dos custos
23.33.4s repactuações serão íormalizadas por meio de apostilamento, excelo quando
coincidirem com a prorrogâção conkalual, caso em que deverão ser Íoímalizadas por
aditamento ao conkato.

24. rNExEcuÇÃo ou REscrsÃo Do coNTRÂTo
24.1.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93
24.2.Os casos de rescisão contratual serão íormalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla deÍesa
24.3.4 rescisão do contrato poderá ser:
24.4.Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78
da Lei 8.6ô6/93, notificando-se a contratada com a antecedência minima de 30 (trinta) dias; ou
24.5.Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaÉo, desde
que haja conveniência para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
- SINFRÂi ou
24.6.Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
24.7.Constituem, aanda, motivo para rescisão do conkato, assegurados ao contratado, dê
acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no 8.666/93:
24.8.4 suspensão de sua execuçâo, poÍ ordem escrita da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, gravê perturbação da ordem intêrna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensôes quê totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçóes assumidas até que seja
normalizada a situação;
24.9.0 atraso supêrior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURÂ E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes já rêcebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave pêrturbação da ordem interna ou guêrra, assêgurâdo ao contratado o direito de
optar pela suspensâo do cumprimenlo de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERÂTRIZ
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24..10.A nào liberação, por parte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA, de área, local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturâis especiÍicadas no projeto;
24.1'1.Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuÍzos regulaÍmente comprovados que houver
soÍrido, tendo ainda direito a:
24.12.Devolução de garantia;
24.13. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão:
24.l4.Pagamento do custo da desmobilizaÉo.
24.15.4 rescisão administrativa ou amigável sêrá precêdida de autorizaçáo escrita e
fundamentada da autoridade compêtente.
25. SUBCONTRATAçAO
25.1.As licitantes poderão apresentar Microempresa ou Empresa de Pequêno Portê para
subcontratação de parte da obra, admitido o percentual mínimo de 10olo (dez por cênto) e
máximo de 30o/o (trinta por cento). Vedada, assim, a subcontratação completa, da parcela
principal ou ainda os itens de maior relevância estabelecidos neste Projeto Básico.
25.2.4s microempresas e empresas de pequeno porte a seíem subconlratadas deveráo estar
indicadas e qualificadas pêlos licitantes com a devida identiÍcaçáo dos bens e/ou serviços a
serem fornecidos e respêctivos valores
253.N0 momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a DeclaraÉo de
Ênquadramênto como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a
regularidade ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisão, aplicandese o pzzo 1ae
Íegularização previsto na LeiComplementar 14712014 e alteraçáo posteriores.

26. DA rMpucNAçÃo E oo pEoroo oE EScLAREctMENTo

26.1. Os interessados poderâo solicitar até o 29 (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes, quaisquer esclaÍecimentos e iníormaçôes, através de comunicaçáo a COMISSÁO
PERIiIANENTE DE LICITAÇÁO - CPL, sendo possivel solicitar através do setor de protocolo

ou via postal com Aviso de Recebimento (AR), no endereço da Comissão Permanente de
Licitação - CPL.

26.2. Em qualquer ocasiáo antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciafiva ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações
de esclarecimentos, modiÍicarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata,
que será publicada no Diário OÍcial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado.

26.3. Visando pêrmitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das
mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas (DocumentaÉo e Preço).

26-4. A impugnaçâo dos termos do edital se efetivará em conÍormidade com o Art.41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comêrcial, de segunda a sexta-feira das 08:00
as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissáo Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos,
n'1657 - Bairro Juçara, lmperakiz-MA, ou via postal com Aviso de Recebimento (AR) no
mesmo endereço indicado acima, nos seguintes prazos:
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26.5. Por qualquer cidadáo, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertuía dos
envelopês de habalitaÉo;

26 6. Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data íxada para abertura dos envelopes
de habilitação.

26.7. A Comissáo Permanente de LicitaÉo, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.

26.8. A impugnâçáo feita tempestivamente pêla licitante não a impedirá de participar desta
licitação até o tránsito em julgado da decisão a ela pertinente.

26.9. As repostas aos possiveis pedidos de esclarecimentos ou impugnaçôes a este
Edital estarão disponiveis no site da prefeitura, qual sêia,
wwwimperatriz.ma.qov. br/l icitacoes , bem como no Portal da transparência.

27 - DA VISTORIA TÉCNICA
27.1. Comprovaçáo emitida pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços
Públicos de que a empresa licitante visitou os locais dos serviços, ou declaraçâo formal
assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condiçóes e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a
serem realizados, assumindo total responsabilidade por esse fato e iníormando que náo
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou
financeiras.

27.2. As despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomoçâo,
hospedagem e alimentação, seráo da exclusiva responsabilidade do mesmo.

27.3. A licitante não poderá, em hipótese alguma, pleitear a modificâçáo dos preços e
condições de sua proposta sob a alegaÉo de insuílciência de dados e informaçóes
sobre os serviços a serem executados, condiçôes da realizaçáo dos mesmos, bem
como de qualquer falhâ na obtençáo dos dados sobre as condiçÕes encontradas.

27.4. A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos, fornecerá atestado
de visita tecnica, conforme o modelo constantê anexo Vl deste Edital, o qual deverá
ser apresentado juntamentê com os documentos de habilitação, documentos de
qualiÍicaÇáo técnica, referidos no Edital.

27.5. A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos náo oferecerá apoio
logistico aos licitantes no decorrer das rêferidas visitas aos locais das obras e serviços.

27.6. O licitante deverá Íormalizar solicitação nêste sentido, até 03 (três) dias úteis
antes da data fixada para a entrega das propostas;

RUA Y, S/N', NOVA II'PERATRIZ
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27.7. A Secretaria Municipal de lnfraestrulura e serviços Públicos, poderá marcar para o
mesmo dia a visita de vários licitantes, sendo recomendável sejâ feito o contato previo,
através dos telefones de no (99) 3524 - 9865, de formâ a permitir uma programaÉo.

27.8. A Secretaria de lnfraesÍutura e Serviços Públicos coloca-se à disposiçáo, para
agendamento dê visitas ao local da obra, que deverá ser previamente solicitada e
agendada na própÍia Secretaria localizada na Rua Y, s/n - Nova lmperatriz, de 2a a 6â
feira, no horário de th às 1 t h.

28. DAS D|SPOStÇÔES FtNA|S
28.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de no interesse da
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamaçáo ou indenização, adiar
a dala de abertura das propostas da presente Licitaçáo, dando conhecimento aos interessados
através de Íax, e-mail, telegrama ou outro meio adequado, com antecedência minima de 02
(dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital,
as especificaçôes e qualquer documento pertinente a esta licitaçáo, desde quê Ílxe novo prazo
para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razôes de
interesse público deconente de fato superveniente devidamenle comprovado, e/ou anulá-lo por
ilêgalidade de oíicio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, a qualquer tempo.

28.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuizo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.o

8.6ô6/93, o descumprimento de qualquer das disposiçôes contidas nos itens deste Edital e seus
Anexos, podêrá ensejar a inabilitação ou desclassiÍicação, respeclivamente.

28.3. As decisôes da Comissáo Permanente de Licitaçóes, bem como os demais atos de
interessê dos licitantes, seráo publicados na lmprênsa Oficial, caso não possam ser Íeitas
diretamente aos seus representanles.

28.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser intenompido, o prazo de validade das
propostas ficá automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso
o Íeito

28.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendoos
acêito sem objeçáo, venha aponlâr, depois da abertura dos envelopes de habilitaçáo, Íalhas ou
irÍegularidades que o viciaram. I
28.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação
fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer título causar à
Administraçáo irunicipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,
respondendo por si e seus sucessores.

28.7 A Secretaria Municipal de lnfraeskutura e Serviços Públicos Íoínecerá, ao licitante
vencedor todos os elementos técnicos necessários à execuçáo dos seÍviços objeto desta
licitação.

28.8. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposiçôes da legislação
peíinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspêctos que possam representar condicionantes a
perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratqJia, inclusive, a eventual solicitação
dos originais dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais

RUA Y, S/Nô, NOVA IMPERATRIZ
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deverão estar disponíveis para sêrem apresêntados se solicitados, na sêssão dê aberturâ dâ
documentação de habilitação.

28.9. Quaisquer outras informações dê caráter técnico serão prestadas aos interessados, junto
à Secretaria Municipalde lnfraestrutura e SeNiços Públicos.

28.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início ê incluir-
se-á o dia do vencimento.

28.11. A êmpresa CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobrê todos os materiais e seNiços a serem adotados na
execução da obra.

28.12. A oúa deverá ser executada integral e rigorosamente em obediência às normas e
especificações contidas neste lremorial. Todos os materiais ê ou equipamentos fornecidos pela
CONÍRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade, entendendo-se primeira qualidade, o nível
de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especiÍlcaçõês da ABNT, do lNlrETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modêlo, marcas e tipos especificados nos projetos, nos mêmoriais de cada projeto,
neste memorial ou nas especificaÇões gerais, e devidamente aprovados pelê FISCALIZAÇÃO.

28.13. Os materiais e ou equipamentos deverâo ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou nã0, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

28.14. Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou daniÍicados.
Quando houver motivos ponderáveis para a substituiÇão de um material e ou equipamento
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por
intêrmédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as
razôes determinadas do pedido de orçamento comparativo, dê acordo com o que reza o
contrato enke as partes sobre a equivalência. A aprovação do uso de matêriais,
equipamentos ou serviços equivalentes deverá ser feita antecipadamente pela fiscalização e ou
pelo responsável técnico do projeto.

28.15. A mão de obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente
executados. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, impugnar qualqueÍ serviço executado que
não satisfaça as condições contratuais.

28.16. Náo serâo toleradas modificaçôes no projeto, no Àremorial Descritivo ê nas
especiÍicações de materiais sem a autorização, por escÍito, dos respectivos autores. Deverá,
obrigatoriamente, serem examinados com profundo cuidado, todos os projetos e
especiflcações, apontando poÍ escrito com a devida antecedência, bem antes da aquisição de
materiais e equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes não
suficientemente claras, em discordância ou imprecisas. Divergências entre obra e desenho,
êntrê um desenho e outro, enke Especificações, memorial ê desenho ou entre desenho e
detalhê sêrão comunicadas a Cooídenação de Projetos da SINFRA (Secretaria de
lnfraestrutuÍa) por escrito, com a necessána antecedência para efeito de intêrpretação ou
compatibilização.

28.17. A Comissâo Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados
pelos interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante solicitação o Presidente da CPL e o pagamênto no valor de
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R$ 25,00 (vinte reais), a ser recolhrdo através de Documento de Arrecadaçâo Municipal - DAM,
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às í2:00 e'14:00 às í8:00
horas, na sua sede, na Rua Urbano Santos, n'1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA.

lmperatriz (MA), 28 de maio de 2019

zt
Secretário Munica de la Serviços Públicos

LI
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ANEXO I

(Proposta de Preços - Modelo da Carta de Apresentação)

Prezados SenhoÍes.

_(empresa) com sede nâ cidede de
Rua inscrita no CNPJ/|\,F sob o número

)9 t

de de 2019

à

neste ato reprêsentada por portador do CPF n.o e
R,G, N,O abarxo assinado propôe á Prefeitura l\íunrcipal de lmperakiz akavés da
Secretaria de lnfraestrúura e Serviços Públicos os preços infra discriminados, para ContÍatação
de Empresa paÍa AquisiÉo e Montagem de üga de Concreto Prêmoldado para Ponte com
vigas tipo Pl H58, na cidade de lmperatriz-MA., Objeto da TOMADA DE PREÇOS N'006/2019 -
CPL:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inÍerior a 60 (sessênta) dias, contados a
partir da data de sua abertura;

b) O prazo de execuçâo da obra será de 04 (quatro) meses a partir da assinâtura da
ordem de serviço;

c) Preço Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsávelda Empresa

RUÂ Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP, 65907.180 IUPERATRIZ . MA
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PROJETO BASICO

'1.1.1. Constitui objeto deste Projeto Básico a Construção de um Campo de
Futebol no Bairro Residencial Sebastião Regis no município de lmperatriz -
MA, conforme Plano de Trabalho oriundo do Convênio no 85302512017 -
SICONV junto ao Ministério do Esporte, e de acordo com o Memorial
Descritivo, EspeciÍicâçÕes Técnicas, Planilhâs OÍçamentárias, Cronograma,
Proietos e Documentos, que integÍam como anexo este POeto Básico.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.Dâ Nacessidade dos Serviços: lmpeÍatriz, localizada no sul do Estado do
Maranháo, possui caracteÍísticas, que a consolidam como uma cidadê pólo,
entre elas o seu poder de atraÉo, movido fortemente por uma grande economia
de escala peÍanle os demais municípios da regiáo.Caracteriza-se, portanto,
como o centro de maior potencial polarizador do sul do Mâranháo. É o segundo
maior município do estado, com 253.873 habitantes (estimativa do IBGE de
2016 - e área de 1.368,987 km2, abriga a sede da Regiáo Metíopolitana do
Sudoeste Maranhense. Atravessada pela rodovia Belém-Brasilia e banhada pela

margem direita do Íio Tocantins, localiza-sê estralegicemente no entroncemento
geográíico entre o pólo do agÍonegócio de Balsas, o siderúrgico de Açailândia e
o pólo energético de Estreito - que agora possui uma hidrelétrica de grande
porte Suâ economia, entretanto - como toda economia brasilêira - vive um
cenário caracterizado pela inflaçáo elevâda e retÍaçáo econômica. Nessa
conjuntura, o agronegócio, que já em 2015, representava 23,3o/o do PIB
nacional(CNA, 20'16), pode seÍ o diferencial no desempenho económico do
município e do pais. Nesse contexto, o município de lmperâtriz como a maioria
das cidades brasileiías, necessita de êquipamentos comunitários, voltados
principalmente paru Wálica desportiva e de lazêr parâ os seus munícipes. A
cidade de lmperatriz já Íormou vários atletas que se destacaram em niveis
regionais e até nacionais, mas a falta de políticas públicas e o abandono do
poder público municipal fizeram com que este pahimônio foi degradado. Diante
do êxposto, a atual administração municipal vem propor a Construçáo de um
campo de Futebol no Município dê lmperatriz, Íesgatando as práticas

desportivas pelos nossos munícipês. A área de intervenção situa-se no
pêÍímetro Urbano dâ cidâde, no Bairro Residencial Sebaslião Regis, e teÍá como
objetivo a formaçáo de atlelas através da prática das atividades desportista de
todas as idades.
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í. DO OBJETO E FORMA DE FORNECTMENTO/EXECUÇÃO
1.1. DescÍição
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2.2.Da Vedação a Reunião em ConsóÍcio: A admissibilidade ou não do consórcio
é uma discricionariedade da Administraçáo, signiÍica dizêr que sua ved
dependê de critérios de conveniência e oportunidade, a serem avaliados
gestor em cada caso. O processo administÍativo em tela, tÍata da contratação
de empresa de engênhaÍia para a ConstÍução do Campo de Futebol no
Municlpio de lmperatriz, no bairro Residêncial Sebastião Regis, objeto que não
possui grau de complêxidadê suficiente paÍa demandar a admissão de
consórcios. Considerando que, o Gonsórcio, só se justiÍica, no caso de objetos
que contemplem a execuçâo de atividades usualmente desempenhadas por
empresas distinlas, com diÍerentes capacidades técnicas. O que não é o caso,
como já demonstrado pela realização de outros processos licitatórios nesta
mêsma Prefeitura, em que as empresas vencedoras executaram a totalidade de
objeto semelhante, sem a necessidade do somatório de capaciiação, quer
técnica, quer operacional. Por óbvio essa soluçáo não se mostra positiva do
ponto de vista do interesse público. E dever do administrador promover o
interesse público que, na elaboraçáo do edital licitatório, consisle na promoção
da maior concorrência possível entrê as êmpresas do ramo. Por isso,a prevtsào
legal do artigo 33 da Lei n" 8.666/93 claramente deÍine essa opção coÍio uma
discricionariedade da Administração. Segundo juÍisprudência do TCU

'A fdmação de consoícios é admdida quando o obtelo a sq
tclado envolve questões de alla complexdade au de reievarle
vullo em aue empresas isoladaínenle nâo tenam co!1dtÇõês de

supnr os Íequtsttos de habúta rlo eátlal Nâ oreslecáo de

s€,vbos cdnunt. é da dtscÍtciona

oos si b il id ade de oaiic DaÇáo não de consúcios" lAcoÍdãa
963/2011 - Seounda CÀmara 15n2/2411_

3. DO FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZA DO SERVTçO/PROOUTO

3.1. Embora o conceito dê obra nâo tenha contornos bem definidos no diÍeito e seja

definido por lêi de forma exemplificativa (art. 60, l), pode-sê dizer que obra é toda

e qualqueÍ criação mateÍial nova ou incorporaçáo de coisa nova à estÍutura já

êxistente. A idéia de novidade deve dirigir o conteúdo do conceito, a Íim de

adaptar-se à exemplificaçáo legal de que obra é toda construçáo, reforma,
fabÍicação, recupeíaçáo ou ampliação, realizada poÍ execução direta ou indireta.
Marçâl Justen Filho defende que nos serviços há a pÍeponderância de obrigação

de mêio, enquanto que nas obras há obrigação de resultado e adota conclusão
semelhante ao afÍmar que na "contralaçáo de uma obra, prepondeÍa o
resultado, consistente na criação ou modificaçâo de um bem corpóreo"
(Comentários à Lei de Licitaçôes e Contratos Administrativos, Dialética. 11"

Edição, pá9. 95). Desta fêita, é necessáÍio frisar que o presente procedimento

licitatório trata-se de uma emprêita, uma vez êm que o
final do termo, dê acordo com suas planalhas ê projetos.

213 ,
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4. OO CRITERIO DE IUI.GAMEÍ{TO E FUNDAMENTAçÂO

4.1.4 fixaçào dos critêrios de aceitabilidade náo apenas do preço globel, mas
também dos preços unitários é obíigaÉo do gestor, nos termos do art. 40, X da
Lei n. 8.666/93.

"Na contrataÉo de obra oir seNiço de engenhêriâ, o inshumento convocatório
deve êstabelecer critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global'
OrientaÉo Normativa/Acu n" 5 (DOU de 07 04.2009, S 1, p í3) Na
empreitade poí preço globalcomo também na empreitada integral, os crilérios
de âceitabilidâde dos preços deverão se limitar à verificâÉo da compatibilidade
do prêço globâl proposto e o valor fnal de cada uma das etapas paevistas no
cronogrâma fÍsico-Íinanceiro fixado pela Administraçáo. Nessas hipótesês, as
variaçóes de preço dos custos unitários nào poderáo desclêssfficar a pÍoposta
do licitante, câso o valor totral c,a íemunêraÉo a ser paga pela administÍaÉo
pública ao contratado pelo adimplemento de cada fasê do cronogrermê ílsico-
financerrc e o vaior global do contrato sejam inferroÍes aos respectivos custos
de referêncja estimados pela AdminastraÉo no Projeto Básico (Decreto n
7.983/2013, art 13) A polltica de permatir a variaÉo dos custos unatários além
daquelês refeÍenciados pela AdmrnistraÉo advém do nsco assumido pelo
licitânte quando se compomête â enhegar objeto certo e dêterminâdo ê da
aceataÉo do projeto que intêgra o edital de licitaÉo, que é condiÉo de
participaÉo no certame, como também cláusula rmprescindÍvel do contrato.
Além disso, serie rndevida a desclassilÍcação, tundada êm intêrprêtêçáo
extremamente restítiva do edital, de proposta mais vantajosa para a
AdministraÉo, que contém um único item, coíespondente a uma pequena
parcela do objeto licitado. com valor acima do limite estabelecido pelâ entidade
em licitaçáo do tipo mênor preÇo globâl ( TCU. Ac íi 276712011-PlenátioJ

6. DA HABILITAÇÃO
6.1.Habilitação Juridice: A documentaÇáo referente à habilitaÉo jurídica

compreende os documentos abaixo relacionados:
6.1.1Registro comercial, no caso de empresâ individual; ou
6.í.2Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor dêvidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; ou

6.1.3lnscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio; ou

líaoâ

À$essa de EspêcEts

3

$ra

5. OA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
5.1 . Considerândo o objeto e seu valor estimado, será empregada a modalidade de

licitaçáo denominada TOMADA DE PREçOS (ART. 22 § 2" da Lei 8.666/1993),
por empreilada global, menor pÍeço. Serâo observados também, os preceitos de
direito público e, em especial as disposiçó€s da na Lei Federal n'8.666, de 21

de julho de 1993, através do Edital e seus anexos, bem como as demais
disposiçÕes legais aplicáveis, que ficam são crnsiderados parte integrante do
mesmo, independente de transcriçáo.
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O contrato social poderá ser apresentado na sua form

consolidada.
6.1.6Do cumprimênto ao disposto no inciso XXXlll, do art. 7o da Constituiçã

Federal e da Declaração de inexistência de fatos supervenientês

impeditivos de habilitaçâo;

6.2 Habilitação Fiscal e Trabalhista: A documentação referente à habilitaçâo fiscal
ê trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

6.2.1 Prova de lnscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ,
6.2.zPrcva de inscrição no cadastro de contribuintes da Fazenda Municipal,

relativo ao domicilio ou sêde da licitante, pertinente e compativel ao seu

Íamo de atividade e compatívelcom o objêto a ser contratado:
6.2.3 Prova de ÍegulaÍidade com as Faz êndas Fedêral, Estadual e Municipal do

domicilio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.2.APrcva de regularidade relativo ao fundo de garantia por tempo de serviço
(FGTS), dêmonstrando situação regular no cumprimento dos encargos

sociais instituidos por lei;

6.2.5Prova de regularidade rêlativa à Justiça do Trabalho, demonstrando a

inexisténcia de débitos inadimplidos, ou seja, a certidão negativa de debitos
trabalhistas (CNDT). fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

6.2.6 Declaração da licitante de que náo emprega menor de dêzoilo anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nâo emprega menor de 16
(dezessêis) anos em qualqueí trabalho, salvo na condição de aprêndiz, a
partir de 14 anos, para Íins ainda do disposto no inciso V, do at1.27, da

Lei Fêderal n.o 8.666193, acrescida pela Lei No 9.854, de 27 de outubro de
1999;

6.3 Habilitaçào Econômico-Financeira: A documentação refêrente à habilitaÇão
econômico-Íinanceira compreende os documentos abaixo relacionados:
6.3.1 Termo de Recebimento de Gârantia dâ Proposta emitido pela

Têsouraria da Prêfeitura Municipal de lmperatriz - A licitantê deverá
prestar garantia no valor corrêspondente a 1oó (um poÍ cento) do
valor estimado para a contrataçâo, optando por uma das
modalidades previstas no art.3'1, inciso lll, da Lei FedeÍal n.o

8.666/93, confoÍme descritas abaixo:
6.3.1.1 Se a opçâo da garantia for Título da Dívida Pública, estes

deverão seÍ emitidos sob a forma êscritural, mediante
Íegistro êm sistema cêntralizado de liquidaçáo e de

asstm o exgtr
6.1 .5 ObservaÇão:

4

hÍuâ

AssessoE
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6.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade6l
estrangeira êm funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizaçã<l--1i-7I
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividadts--j;'
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custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e N
avaliados pêlos sêus valorês êconômicos, confoím
definido pêlo Ministério da Fazenda.

6.3.1.2 Se a opção da garantia for Cauçáo em dinhêiro, o licita c "L
21

a

6.3.1.3

6.3.1 .4

6.3.1.5

6.3.1.6

devêrá recolher o valor exigido como garantia mediante

Dêpósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do
Brasil: Ag: 0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura
Municipal de lmpeÍatriz/MA.
SeguÍo garantia, mediante entrega da competênte apolice,
no original, êmitida por êntidade em funcionamento no
Pais, em nome da Prefeitura [runicipal de lmperatriz,

Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra dos

termos de acêitação da proposta (caso a licitante desista
de cumprir com o valor proposta). com o prazo de validade
de no minimo 120 (cento e vinte) dias a contar da data de
recebimento dos ênvelopes dê habilitaçáo e proposlas.

Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta
de fiança bancáÍia, no oÍiginal, emitida poÍ enlidade em
funcionamento no Pais, em nome da PÍefeitura Municipal
de lmperatriz, estado do Maranhão, com o prazo de
validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da
datâ de recebimento dos envelopes dê habilitaçáo e
propostas.

Em todas as modalidades dê garantia, o licitante deveíá
apresentar o compÍovante de recolhimento da garantia de
manutenção dê proposta à Tesouraria, localizada na

Secretâria da Sêde da Secretaria dê Planejamento,
Fazenda e Gestáo Orçamentária, situada à Rua Godofredo
Viana, n0 750, centro, lmpeíatriz - MA, das 08h00min (oito

horas) as 14h00min (quatoze hoÍas) do dia útil anterior à
data da sessáo pública da licitação, para obtenção do
TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA êxigido no
item 4.3.1. para apÍesentá-lo junto aos demais documentos
de habilitação.
A garântia prestada, só será liberada âpós a decisão que
inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que não tênha
havido recurso ou após sua denegação, e no caso de
habilitadas e classificadas, após a ad.iudicaçâo e
homologaçáo do sêu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a
devoluçáo ocorrerá após a assinatura do contralo, podendo

llam
Àrrsso? ds PÍqclo E$eoa§
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sêr relida e reforçada como garantia do contrato
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contábeis do último exercrcro
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituiçào por N'
balancetes ou balanços provisórios. No caso de empresa constituida n

exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço de abertura.
6.3.3 A comprovação exigida no item anterior deveÍá ser Íeita da segui

forma:

No caso de sociêdadês anônimas, documentos originais
ou por qualquer procêsso de cópia autenticada ou
ainda por publicação comprovada na imprensa oÍicial.
do balanço patrimonial e demonstÍaçóes contábeis;
No caso de empresas de responsabilidade limitada, EIRELI

ou empresas individuais. deveráo ser apresentados

documentos oÍiginais ou por qualquer processo de
cópia autenticada ou ainda por publicação comprovada
na impÍensa oÍicial, das páginas do Livro Diário, contendo
Termo de Abertura, Balânço Patrimonial, Demonstrações
Contábeis e Termo de Encerramento, com o respeclivo

registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades civis,

no cartório competente.
O balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis

deverão estar assinados por contador ou outro profissional

equivalênte, devidamente registrado no conselho Regional

de Contabilidade, comprovado mediante a apresentação do

Certificado de RegulaÍidade Profissional (cRP), dêvendo

ainda seÍ demonstrado âtravés de cálculos a obtenção dos

índices de Liquidêz Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) igual ou maior quê 1 (um),

resultantes da aplicaçâo das seguintes formulas:

LG

ATIVO CIRCULANTE
REALZÁVEL A LoNGo
PRAZO

6.3.2

') 7

6

6.3.3.1

6.3.3.2

6.3.3.3

PÁSSIVO CIRCULANÍÊ +

EXGÍVEL A LoNGo PRAZO

ATIVO TÔÍAL
SG

PASSIVO CÍRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE

l,llaÍoa
Sll,{ô
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6.3.4 Certidâo negativa de falência ou concordata, expedida pelo
N

distribuidoÍ da sede da pessoa jurídica, dentro do Prazo de validad

previsto na própria certidão, ou, na omissão desta expedida pel

menos a 60 (sessênta) dias contados da data da sua emissão

6.3.5 Disponibilidade Financeira liquida da Empresa - DFL, devendo a

Licitante compor todas as informações do DFL, sendo de inteira

responsabilidade da empÍesa as informaçôes prestadas, a omissão

de qualquer inÍormação ênsejará na lnabilitação da concorrente

'! 
r aF,l

DtL = )::-- - f,
Cç,I= r0ilc l tt rí-i(-Et -lFl

)19 *
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a.i : :1Pt:t:ÁPi I Áita:ti.l r-lJ:t?êrri; c.
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rr,3t -ri;ia Ni3 ca:ila a,;L
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

A comprovação das informaçôes devera constar no Balanço
Patrimonial ê Demonstraçõês Contabeis do último exêrcicio social, e

SPEED conüábil, iá exigiveis e apÍesenlados na forma da lei, vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que

comprovem as inÍormaçôes para composiçáo da DFL.
No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-
se a apresêntação dê balanço de abertura.
A comprovação exigida no item anterior deveÍa ser feita da seguinte
forma:

a) no caso dê sociêdadês anônimas, documentos originais ou por
qualqueÍ pÍocesso de cópia autenticada ou ainda por publicaçào

Espeua'
[\aÍtta
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ialcomprovada na imprensa oficial, do balanço patrimon

demonstraçôes contábeis,
6.3.10 b) no caso de empresas de rêsponsabilidade limitada, EIRELI

empresas individuais, deverão ser apresentados docum

originais ou por qualquer procêsso de cópia autenticada ou ainda
publicação comprovada na amprensa oÍlcial, das páginas do Livro

DiáÍio, contêndo Têrmo de AbertuÍa, Balanço Patrimonial,

Demonstraçóes Contabêis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e. no caso de sociedades

civis, no cartório competente.
Habilitação Técnica - PROFISSIONAL: A documentaçáo referente à

qualificação técnica compreende os documentos abaixo relacionados:

6.4.1 Certidão de registro da empresa licitante e do (s) responsável

técnico detentoÍ (ês) do (s) atestado (s) e certidáo (ões) de acervo

tecnico (CAT) utilizados paÍa esta licitação, emitida pelo CREA ou

CAU, com validade posterior à data da sessão de habilitação,

devidamente atualizada em todos os seus dados;

6.4.2 Comprovação de capacidade técnica-profissional do(s)

Responsável(is) Técnico(s) da Iicitante, comprovada através de

Atêstado (s) e Certidáo (ôes) de Acervo Técnico (CAT), fornêcidas

por pessoa jurídica dê direito público ou privado, devidamente

registrado no CREA ou CAU, devendo conter informaçÕes relativas

às caracteristicas técnicas e complexidades tecnológicas similares
ou superiores ao objeto licitado, nome do (s) profissional(is),

responsável(is) pela exêcuçâo dos serviços, local e período de

exêcução, ou seja, informaçôes suÍicientes e claras para a devida

comprovação pelos membros da coMlssÃo PERMANENTE DE

LrcrrAÇÁo.
6.4.3 Para efeitos da QUAL|F|CAçÃO TÉCN|CA PROFISSIONAL, a

Administração poderá exigir dos licitantes a apresêntaçáo de
atestados de desempenho anterioÍ que demonstÍem sua capacidade
técnica. Visando preseÍvar a competitividade do certame, todavia, tal
exigência devê contêmplar às parcelas de maior releváncia e valor
signiÍlcativo do objeto, nos teÍmos do art. 30, inc. l, § 1" da Lei n'
8.666/93. Restarão caracterizados como sendo parcelas de maior
relevância os serviços identificados como sendo de maioí
complêxidade técnica e vulto econômico, cuJa inexecução importe
em Íisco mais elevado para a Administraçáo. Dêsta forma, utilizando
a curva ABC.

6.4.4 A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) proÍissional (is)

detentor (es) da (s) certidão (óes) de acervo tecnico (CAT) e do (s)
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atestado (s) através da apresentaçào de cópia autenticada de 0'1 r
(um) dos seguintes documentosi

6.4.4.1 Da carteira de trabalho (CTPS) em que consle a lic
como contíatante;

6.4.4.2 Oo contrato social da licitante êm que conste o

profissional (is) como sócio (s);

6.4.4.3 Do contrato de trabalho (modêlo CREA) entlê a licitante e

o responsável técnico, em que se crae vinculo de

responsabilidade técnica ou outro equivalente; ou

Os atestados e/ou certidões refetentes a proieto, Íiscalizaçâo,
supervisào, gerenciamenlo, controle tecnológico ou assessoria

técnica de obÍas, nâo serão consideradas válidas para atendimento

à qualificaçâo técnica.
O (s) licitante (s) deverá (ão) apresentar, preferencialmente,

somente o (s) atêstado (s) e/ou cêrtidâo (ôes) necessário (s) e

suÍlciêntê (s) para a comprovaçâo do exigido, griÍando com marca

texto os itens que comprovêm as exigências pâra melhor

visualização quando da análise por parte dos membros da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.5 Hebilitaçâo Técnica . OPERACIONAL: A documentação ÍefeÍentê à qualificação

técnica compÍeende os documentos abaixo relacionados
6.5.1 Será (âo) exigido(s) atestado(s) (ou declaÍação(óes) de

capacidade técnicâ, que comprove(m) que o licitante tenha

executado para órgâo ou entidade da administÍação pública Oirêta

ou lndireta, Fedêral, Eshdual, Municipal, ou Distrito Federal, ou

ainda, para empresas privadas, os serviços compativeis com o
objeto da licitação, comprovando a execuçáo de quantitativos

mínimos êm obras ou serviços com característicâs semelhantes.
6.5.2 OECLARAçÃO FORMAL E RELAçÃO EXPLICITA informando a

disponibilidade de máquinas/ferramentas e equipamentos, bêm

como relaçáo de pessoal técnico especializado, considerados
essenciais paÍa o cumprimento do objeto da licitação, em

consonância ao Art. 30 § 60 da Lei 8666/93.
6.5.3 OECLARAçÂO DE CONTRATOS FIRMADOS, conforme modelo no

ANEXO no Edital.
6.5.4 DOS OUTROS OOCUMENTOS: (Deveráo seÍ apresentados):

a) Em se tratando de licitante que comprove a sua condiçáo de
microempresa ou empresa de pequêno porte e cujos
documentos apresentados para efeito de comprovação de
ÍegulaÍidade fiscal,tenham alguma restrição, conforme
estabelecido no § 1o, art. 43 da Lei Complementar no
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12312ú6,fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a N
contar do momento da inabilitação, prorrogável por Igu

documentação de regularidade tiscal devidamen F,L
regularizada. A não reaprêsentação da documentação

devidamente regularizâda no prâzo previsto neste item

implicará na inabilitaçáo, sem prejulzo das sançÕes previstas

na Lei n" 8.666/93.
b) A Comissão podeÍá em qualquer fase da habilitação

promover diligências ou requisitar informaçôes, incluindo

esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de
HABILITAÇÂo apresentados, sem implicar a modificaçâo de

sêu teor ou a inclusão de documento ou informação que

deveria constar ôÍiginalmente nos documentos.
c) No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a Comrssão podera

sanar erros ou Íalhas que não alterem a substáncia dos

documentos, mêdiante justificativa fundamentada, atribuindo-

lhês validade e erlcácia para Íins de habilitação;

d) Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão de
Licitaçôes poderá conceder o prázo de até 08 (oito) dias úteis
para a apÍesêntação de novos documentos, conforme § 30,

do Art. 48 da Lei no 8.666/93:

e) Os envelopes de Habilitação que não foram abertos na

sessâo pública, não reclamados no prazo dê 30 (trinta) dias a
contar da data da Adjudicação do objeto desta Licitaçào, ao

vêncedor do cêrtamê, serão destruidos pela Comissào,
independentemente de noliÍicação ao interessado.

0 A documentação apÍesentada para fins de habalitação fará
parte dos autos do processo e nâo será devolvida à

proponente;

g) ConfoÍme Art. 30 da Portaria GP - 536/20'18 a Comissáo

requisitará auxílio de engenheiro ou arquiteto da Secretaria
de lnfraestrutura e Serviços Públicos para emissâo de
Parêcer Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos
Tecnicos (Atestados, ART, Certidóes etc.) apresentados no
Certame.

6.5.5 DO JULGAMENTO DA HABILITAçAO Sendo realizado o

crêdenciamento a Comissão precederá na abertura do envelope no

01, contendo a documêntação de habilitaÇão do licitante que a tiver
formulado procedêndo-se ao respectivo exame. O exame da
documentação se dará êm reuniáo rêservada - a Comissão

llãtb $l't?
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suspenderá a sessão, a ser retomada em data e horário i

1u
nformados

aos licitantes ou mediante notificaçáo, com antecedência de pelo

menos 24 (vinle e quatro) horas, para a continuação dos trabal
quando divulgaÍá o resultado da fase de habilitação

8. DA DOTAçÂO ORçAMENTÁRN
As despesas oriundas do procêdimento de contratação corrêrâo pela dotação

orçamentária que seguê:
8.í. Recurso de repasse da União no valor dê 390.000,00 (Trezentos e noventa

mil reais) Nota de Empenho no 201 7NE80@29, emitida em 2911112017 , Unidade

Gestora 180006, Gêstáo 00001, Programa de Trabalho 278122O355Á5CÉ[,O1,

Natureza da Despesa: 444042, Conta Vinculada do Contratado, Ag. 0644, Conta

no 006.647236-3.

8.2. Recurso de Contrapartida financeiÍa aportada pelo Município no valor de
1.000,00 (Um mil reais).
02.10.00 - Secretaria Municipal de lnfraestrutuÍa e Serviços Públicos;
15.451 .0058.'1087 - Construção de Obras civis e Logradouros Públicos,

NatuÍeza: 4.4.90.5'l - Obras ê lnstalaçôes;
Ficha: 768;
Fonte: 001 - Tesouro Municipal.

9. DA PARTICIPAçÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

9.1.O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 30 da
Lei Complementar no. 123120c6, ê que não estiver sujeito a quaisquer dos
impedimentos do § 4" deste artigo, caso tenha interesse em usufÍuiÍ do
trâtamento prêvisto nos ais. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar tal atributo
mediante apresentação de documentação comprobatória.

9.2. A comprovaçáo de regularidade fiscal das microempresas e empresa de
pequeno porte somênte será exigida para efeito de contrataçáo, e nâo como
condição para participação na licitação. Na hipótese de haver alguma restriçâo
relativa à rêgularidade Íiscal, será assegurado prazo de 05 (ci,co) dias úteis,
prorrogável por igual período, para a rêgularizaçáo da documentaÇão.

9.3. Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as micÍoempresas e empresas de pequeno porte

§ses5ora
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7. DO VALOR ESTIMADO
7.1.O valor global estimado do contrato é de R$ 39í.000,00 (Trezentos e noventa e

um mil rêais) conÍormê planilhas e projeto em ânexo. os preços incluêm todas
as despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros

encargos eventuais.



fA!a
ESTADO DO MARÁNIúO

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA f SERVIÇ()S PÚBLICOS

i
F- ,1.\

(

9.4. Para o processo em questâo deveÍá ser respeitado o art. 47, inciso l, da Lei n'
12312006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e

empÍesas de pequeno porte nos itens de contrataçâo cujo valor seja até R$

80.000,00 (olÍenlá m,i reais)

10. DA PROPOSTA DE PREçOS

'10.1. Será adotado o critério de MENOR PREÇO

10.2. O Envelope com as propostas de preços, devidamente fechado e rubricado
no Íecho, identiÍicado, deveÍá ser apresentado, em 01 (uma) via, impressa em
papel timbÍado da licitante, em língua poÍtuguêsa, numerada sequencialmente,

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e
rubricada nas demais pelo representanle da empresa, em papel timbrado da
licitante, devendo conter obrigatoriamente:
10.2.1. CARTA PROPOSTA, assinada por titular da empresã ou pessoa

legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o

número do Edital, o prazo de execuçáo, o preço total dos serviços, já

incluido todos os custos seja qual for o seu titulo ou natureza (frete,

encargos Íiscais, comercieis, socieis e tÍabalhistas etc.), em algarismos e
por extenso, em Real, esclarecendo que o mesmo se referê ao mês de
apresentaÉo da Proposta.

'10.2.2. Planilha OÍcamentáÍia, assinada na última folha e rubricada nas
demais, de acordo com os quantitativos da Plenilha Orçementárie constânte
deste Projeto Básico, com preços unitários e totais dos itens, em
algaÍismos, e o valor total da proposta em algarismos e por exlenso, na

moeda nacional. Nenhum, preço unitário poderá exceder aos preços
unitários da Planilha Base.

10.2.3. Planilha de Composicão dê Precos lJnitários, por item, em
conÍormidade com a Planilha Orçamentária, constândo unidades e insumos
com respectivos consumos, discriminando os percentuais de BDI e
EncaÍgos Sociais aplicados constantes do anexo deste Pojeto Básico.

10.2.4. A Planilhe de C posicão do BOI , detalhando todos os seus
componentes, em valores nominais como também sob â forma percentual,
confoÍme estabelecido no Projeto Básico.

10.2.5. Prazo de validade da Proposta não podendo ser inÍeÍior â 60
(sessenta) dias contados da datâ da abertura da sessáo do processo
licitatório.

10.2.6. As pÍopostas que omitiíem o pÍazo de validade seÍão entendidas
como válidas pelo peÍíodo de ô0 (sessenta) dias corridos.
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10.3 DO JULGAMENTO DA HABILITACÁO Sendo realizado o credenci ame a

comissáo precederá na abertura do envelope no 01, contendo a documentação

de hâbilitação do licitante que a tiver Íormulado procedendo-se ao respectivo
exame. O exame da documentação se daÍá em Íeuniâo reservada - a Comissã

suspenderá a sessão, a ser Íetomada em data ê horário informados ao

licihntes ou mediante notiÍicação, com antecedência dê pelo menos 24 (vinte
quatro) horas, para a continuação dos trabalhos, quando divulgará o resultado

da fase de habilitação.
10.3.1. Em se tralando de licitante que comprove a sua condição de

microempresâ ou empresa de pequeno porte e cujos documentos

apresentados para efeito de comprovação de regularidade fiscal,tênham

alguma restriÇão, conforme estabelecido no § 1o, art. 43 da Lei

Complementar n" 1231206,fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias

úteis, a contar do momenlo da inabilitação, prorrogável por igual periodo, a

critério da Comissáo, para reapresentaçâo da documêntação de

rêgularidade fiscal devidamente regularizada. A náo reapresentação da

documentação devidamentê rêgularizada no píazo previsto neste item

implicará na inabilitação, sem prejuizo das sançôes previstias na Lei no

8.666/93.
10.3.2. A Comissáo poderá em qualquer fase da habilitação promover

diligências ou requisitar informaçôes, incluindo esclarecimentos e
dêtalhamentos sobre os documentos de HABILITAÇÃO apÍesentados, sem

implicar a modiÍicação de seu teor ou a inclusão de documento ou

informação quê dêveria constar originalmentê nos documentos.
10.3.3. No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a Comissáo poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substáncia dos documentos, mediante justificativa

fundamêntada, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação;
10.3.4. Quando todos os licitantês forem inabilitados, a Comissão de Licitaçôes

poderá concêder o prazo de até 0E (oito) dias úteis para a apresêntação dê

novos documêntos, confoÍme § 30, do Art.48 da Lei n" 8.666/93;
10.3.5. Os envêlopês de Habilitação que não foram abertos na sessão pública,

não rêclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da

Adjudicação do objeto desta Licitaçâo, ao vencedor do certame, serào
destruidos pela Comissão, independentemente de nolificaçâo ao

intêressado.
10.3.6. A documêntação apresentada para fins de habilitação fará parte dos

autos do processo e não sêrá devolvida à proponenle;
10.3.7. Conforme Art. 30 da Portaria GP - 536120'18 a Comissào requisitará

auxílio de êngênheiro ou arquiteto da SINFRA para emissào de Parecer
Técnico a cerca dos Julgamentos dos documentos Íécnicos (Atestados,
ART, Certidóês etc.) apresentados no Cêrtame
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10.4. JULGAMENTO DA PROPOSTA: SupeÍada a fase de habilitação, em Sessão

Pública, à vista dos licitantes presentes serâo abertos os Envelopes n'02 -

Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, divulgando a Comissão, a
presenles, as condiçôes oferecidas pelos participantes, sendo as prop

rubricadas pelos rêprêsentantes credenciados e pelos membros da Comi

Nâ aprêciação ê julgamento das propostas, a Comissão de Licitações levarâ

consideraçáo, exclusivamente, o critério de Menor Preço, para fins de

classiÍl'cação, devendo arquiteto ou engenheiro da SINFRA, analisá-las e emitir
paÍecer quantos as planilhas orçamentárias, composiçóes de custos, encargos

sociais e BDl.
10.4.1. SeÍá desclassiÍicada a proposta que ultrapassar o valor global estimado

do presente neste Proieto Básico
10.4.2. No tocante aos custos unitários, como tentativa de coibir o chamado

'jogo & planilhas", e ao mesmo tempo evitar a desclassiíicação de uma

proposta com o menor prêço global, estabeleceu-se o seguinte critério de

limitaçáo daqueles: estaÍá desclassiÍlcada a proposta quê ultrapassar, o

custo unitrflo da Admrnistração
'10.4.3. Propostas de microemprêsas e de empresas de pequeno portê que

Íorem iguais ou até 10% (dez por cento) supeíiores à proposta mais bem

classiÍicada, sêrão consideÍadas empatadas com a primêira colocada,

devêndo estas proponentes serem convocadas na ordem dê classificação,

uma na falta dâ outra, para apÍesentar proposta de pÍeço inferior àquelâ
com mênor preço do certame, se for do seu interessê, situaçáo em que

após análise dêsta e da documentaçáo de habilitaçáo, podera ser

adjudicado em seu favor o objeto licitado.
10.4.4. Aplica-se o disposto nêstê item somenlê no caso da proposta com

menor preço não ter sido apresentada por microempresa ê empresa de
pequeno porte.

10.4.5. A proposta será analisada ê comparada com os critéÍios ê

especificaçôes aqui prêêstabelêcidas, podendo a Comissão convocar os

licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o
seu entendimento na fase do julgamênto.

10.4.6. Verificando-se discoÍdância êntre os preços unitários e o total
prêvalecerão os primeiros, sêndo corrigido o pÍeço total. Ocorrendo
divergência entre os valores numéÍicos e os por extenso, predominarào os
últimos. Se o licitante não aceitaÍ a correçáo de tais erros, sua proposta
será rejeitada.

10.4.7. O Prêsidente da Comissão poderá, a qualquer têmpo, em sessão
pública, negociar os pÍeços visando aumentar as vantagens em favor da
Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de
classificação e habilitação, nos termos da Lei no 8.666/93
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cÍitério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

10.4.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas dê preços

classificação será feita conforme o disposto na Lei no 8.666/93.

10.4.8. A Comissão de Licitaçôes poderá foÍmular contÍaproposta d

ao licitante que tenha apresentado a proposta maas vantajosa, obseryado

lss$saB

10.4.10. Serão desclassificadas também as Propostas quê náo atenderem às

exigências do Edital, bem como as que apresentarem preços unitários e/ou
globais superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido

os valores constanles da Planilha Orçamentária, ou ainda com prêços

unitários ou global manifestamente inexequlveis.
10.4.11. No caso de preços maniÍestamente inexequiveis. Antes de

desclassificar a ofêrta, a Comissâo de Licitâção deverá estabelecer prazo

paÍa que o licitante demonstrê a exequibilidade de seu preço, admitindo-se,
para tanto: Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante suieita a

exame pela Administração; Contrato, ainda que em exêcução. com preços

semelhantes;
10.4.12. O licitanle que ofertar preço considerado inexequivel pela Comissão de

Licitações, e quê náo demonstre posterioÍmente a sua exequibilidade,

sujeila-se às penalidadês administrativas pela não manutenção da

proposta.

10.4.13. A Comissáo podêrá realizar diligências ou requisitar informações,

incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem

implicar a modiÍicaçâo dê seu teor ou a inclusão de documento ou

informação que deveria constar originalmente nâ Proposta.
10.4.14. Não serão consideradas Propostas que contiverem rasuras, emendas,

borrôes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a enselar
dubiedade, principalmente em relação a valores como também não serão

admitidas propostas com prêço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de

vâlor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de

mercado, acrêscidos dos respectivos encargos exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remunêração.
10.4.15. Quando todas as Propostas forêm desclassiÍicadas a Comissão poderá

fxar-lhes prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresênlaçáo de novas
propostas, nos termos do conÍorme § 30, do Art. 48 da Lei n" 8.666/93. Não
sendo apresentadas novas propostas no pÍazo indicado pela Comissão,
obsêrvado o disposto no item anlerior, a licitação será declarada
fracassada.

10.4.16. Após declaÍada aceita a píoposta, havendo intêresse dê recorrêr da
decisão, por parte de qualquer rêpresêntante, êste dêvêrá aguardar o
momento própíio para registraÍ sua intenção de recorrer, conformê dispõe a
Lei no 8 666/93
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1O.4.17 . A Comissão requisitará auxilio de Arquiteto ou Engenheiro da SINFRA
para emissão de Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos da Proposta

dê Prêço apresentadas no Certame

Íí. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
No fornecimento do objeto do pÍesente contrato, obriga-se a Contratada

envidar todo o empenho e a dedicaçâo necessários ao fiel e adequado cumprimento

dos encargos que lhe sáo conÍiados, obrigando-sê ainda, além das obrigações

descritas nas especiÍicaçõês técnicas contidas nos Anexos deste Projeto Básico, a:

1 1 .1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigaçóes por ela assumidas, todas as condições

de habilitação e qualificação êxigidas na licitação, bem como:

11.1.'1. Executar o objêto da licitação de acordo com as especificações técnicas
citadas no Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificaçôes sem a

prêvia autorização da SINFRA.
11.1.2. Fornêceí todos os materiais, máquinas, equipamentos, vetculos e

combustlvel necessários a perfêita êxecução dos serviços
11.1.3. Fornecer máo de obra adequada e capacitada a execuçâo dos serviços.
'11 .'1.4. ResponsabilÉar-se pêlo ônus Íesultante de quaisquer ações, demandas,

custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de
quaisquer de seus empregados e/ou prepostos, obÍigando-se por quaisquer

responsabilidades dêcoÍrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que

venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do êdital
decorrente;

1'1.1.5. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus
empregados diretamente à SINFRA ou a terceiros, decorÍentes de sua
culpa ou dolo;

1'1.1.6. Prestar esclarecimentos à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de
solicitação;

1'1.'1.7. Rêsponsabilizar-se pelo cumprimênto das prescriçôês Íeferentes às leis
trabalhistâs, previdência social e dê segurança do trabalho, em relação a
seus empregados;

'11.1.8. Manter, durantê todo o periodo de execução do objeto, as condições de
habilitaçáo êxigidas na licitação;

11.1.9. Indicar êm até 05 (cinco) dias após a assinatuÍa do contrato. 01 (um)
preposto como seu representante, conforme elênca (art. 68, da Lei
8666/93), aceito pela Administração, que devera se reportar diÍetamente ao
GestoÍ do Contrato, pessoalmentê e/ou via êletrônica/telefone. para

acompanhar e sê responsabilizar pela exêcuçáo do objeto.
11.1.'10. RepaÍar, corrigir, removeÍ, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no lotal ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vlcios,
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defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materia N"
empregados;

11.1.11. Reparâr, coÍrigir, remover, reconshuiÍ, substituir, desfazer e refaz
pÍioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de n CF,L
máximo dê 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitaçâo da Contratante,
quaisquer vicios, dêfeitos, incorÍeções, erros, falhas e imperfeições,

decorrente de culpa da Contratada no ato da exêcução do objêto.

11.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiÍos, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

nâo excluindo ou reduzindo essa Íesponsabilidade a fiscalizaçào ou o
acompanhamento pelo órgâo interessado.

1 1 .'l .13. ResponsabilizaÍ-se poÍ todo e qualquer dano ou prquizo causados por

seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente

ou â tercêiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vtcios ou

defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
'1 

1 .1 .'14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais

e comeÍciais Íesultantes da exêcução do contrato.

11.1.15. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos

habalhistas, Íiscais e comêrciais, não transfere à Contratante ou a terceiros
a rêsponsabilidade por seu pagamento.

11.1.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescíiçôes referentes âs
leis trabalhistas, prêvidenciárias e de segurança do trabalho de seus 11

funcionanos.
'11.1.17. Náo transfeÍir a tercêiros, total ôu parcial, a execuçâo do objêto sem a

prévia e êxprêssa anuência da ContÍatante.
11.1.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigaçôes pacluadas entre as partes.
1'1.1.19. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tÍibutos, fretes,

seguros, mãodê-obra, garantia e todas as despêsas decorrentês da
contratação.

1'í.1.20. Garantir que a ação ou omissâo, total ou parcial, da Íiscalização do
sêtor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidadê
quanto ao cumpÍimento das obrigaçôês pactuadas entre as partes.

'11.1.21. Relalar a Contratante toda ê qualquer irregularidade observada em
virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos
que forem solicitados.

11.1.22. Responsabilizar-se por todâs as providências e obrigaçôes
estabêlêcidas na lêgislaçáo específica de acidênte de trabalho, bem como
por todas as despesas dêcorrentes do fornecimênto do objeto tais como:
salários, seguro dê acidentes, taxas, impostos e contribuiçóes,
indenizações, vales-transportes, vales-refeiçóes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei
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1 1 .1 .23. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com materi

obÍa, acidêntês de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscars e N
comerciais, transportes, frêtes, equipamentos, seguros, tributos

contribuiçôes de qualquer naturêza ou espécie, salários e quaisquer o
despesas necessárias à perfeita execuçáo dos serviços contratados. CF,L

11.1.24. Responsabilizar-se por quaisquer açôes judiciais movidas por têrceiro5,
quê lhe venham a ser exigidas por foÍça de Lei, ligadas ao cumprimento do
contrato.

'1'1.1.25. Fornecêr a sêus êmpregados todos os Equipamentos de PÍoteção

lndividual - EPl, exigidos pela Sêcretaria de Segurança e Medicina do

Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre

mêdicina e segurança do trabalho.
11.1.26. AtcaÍ com todos os ônus de tÍansportes e fretes nêcessários.
11.1.27. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da Contratante;
11.1.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamenlo e entrega

inclusive o descarregamênto dos materiais.
11.1.29. Sujeitarse a mais ampla e irrestrila liscalizaçào por parte da

Administração Municipal.
'11.í.30. Entregar o ob.ieto na Secretaria Municipal de Administração e

Modêrnização ou outro localdesignado por esta.
11.'1.31. Apresentar no ato da assinatura do conkato a planilha de preços da

propostâ Ílnal ajustada âo último lance ofertado pelo licitante vencêdor sob
pena de recusa da assinatura do contÍato.

11.1.32. ManteÍ inalterados os preços e condições da proposta.
11.1.33. Lançar na nota fiscal as especificaçóes dos produtos, dê modo idêntico

aquêlês conslantes do anexo ll - deste Termo de Rêferência.
11.1.34. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da

execuçáo do contrato.
'11.1 .35. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das

disposições contidas no Termo de RêfeÍência ê no Edital, inclusivê quanto

ao compromisso do fornecimênto dos quanlitativos registrados, atendendo
às solicitaçóes de compÍas do governo municipal.

11.1.36. Atender as demâis condiçóes descritas nêste Têrmo de Referência.
1'1.1.37. São expressamente vedâdas à contratiada;

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houvêr
prévia autorização do Municipio;
b) a subcontratação para a exêcução do objêto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Municipio, durantê o periodo de foÍnecimento
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DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento definitivo ou

parcial das mediçôes junto do cumprimento de todas as obrigaçóes lega N"
fiscais, previdenciárias, trabalhistas ê as demais disposiçôes deste Pro

Básico. cÉ,L
12.2. Oêsignar um profissional para na qualidade dê fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contralo, conforme previsto no item 17 deste Termo de Referência.

12.3. PÍomoveÍ o acompanhamenlo e a Íiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo ê qualitativo, anotando em registro própÍio as falhas detectadas.

12.4. Rejeitar os serviços cu.ias especiÍcaçóes náo atendam os requisitos minimos

constantes dêsse Projeto Básico e seus anexos.

12.5. Notificar a empresa, por escrito, sobÍe imperÍeiçóes, falhas ou irregularidades

consbntes da êxecução do objeto. para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessárias.
126 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do

objeto, pôdêndo rêcusar o recebimento do mateíial, caso não êsteja de acordo

com as espêciÍicaçôes e condiçóes estabelecidas neste Termo de ReÍerência,

informando as ocoÍrências ao Órgão Gerenciador.

12.7. Vetlfrc se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Refêrência, implicando em caso negativo no

cancelamento do pagamento dos materiais fornecidos
'12.8. Convocar rêgularmente o intêressado para assinar o termo de contrato, aceitar

ou Íetirar o instrumento equivalente, dêntro do prazo e condições êstabelecidos,
sob pena dê decair o dirêito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas

no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alteraçôes.
'12.9. VeriÍicar a regularidadê fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos

relativos â firmatura e gestão conlÍaluâI, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, sob a foÍma de exlÍalo, e juntado aos autos, com a instrução
processual nêcêssária.

'l2.10.Expedir as Ordens de Serviços.
12.11.Prestar as informações e os êsclarêcimentos solicitados pela CONTRATADA

para a Íiel êxêcução do contrato;
12.12.PeÍmlliÍ o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com unÍformes em nome da empresa e/ou crachá de
identificaçâo, para a enlÍega de documenlos.

12. í 3. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o
objeto de acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Projêto Básico:

12.14.Exigi o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelâ Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos dê sua proposta;

12.15.PrestaÍ esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
12.'16.NotificaÍ previamente à ContÍatada, quando da aplicaÇão de penalidades

l{aÍú
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12j17. Apliçat à(s) licitante(s) vencedora (s) as sançôes administrativas previstas n N"
legislaÉo.

DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DA OBRA

a,
.-::'1

F,STAD() DO MÂR,TNHÁO
PREFEITTIRÁ MUNICIPAL l)f, IMPf, RA'tRIZ,

SECR-ETARIÂ Df, INFRÂISTRUTURA E Sf,RVIÇoS PÍ]BLICOS

Lt.. (

13 CF,L13.1. O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico, terá sua vigência até o d1a

31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado em havendo a prorrogação

da vEêncie do Íeferido convênio.
13.2. O prazo de execuçáo da obra será de 04 (quako) meses a partir da assinatura

da oÍdem de serviço.
,11. Do PREço E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O valor global estimado do conlrato apresenta-se previsto conforme Planilha

de Composiçâo de Preços - Anexo â este Projeto Básico.

14.2. Os preços incluem todâs as despesas com impostos, seguros, fretes, taxâs ou

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, náo podendo

sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item í5
deste Termo:

14.3. O pagamento à Contratada será efeluado pela Secretaria de Planejamento

Fazenda e Gestáo Orçâmentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem

bancária, em até 30 (trinta) dias apôs a aceitação deíinitiva dos serviços, com

apresentaÉo das notas fiscais da Execuçáo dos Serviços devidamente
certiÍlcadas pelo Agente Público;

14.4. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
MEOIANTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS, à medrda que forem entregues 20

os mesmos, não devendo estâr vinculado a liquidaçâo total do empenho;
14.5. PaÍa fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar

junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fâzendas
Nacionâ|, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia poÍ Tempo de ServiÇo - FGTS, com a JustiÇa do Trabalho
(Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitaçào de
impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados,
inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Quâlquer Naturêza - ISSQN;

14.6. A periodicidade dos pagementos será mensal;
14.7. Para Ílns de pagâmento, a Contratante responsabllizar,se-á apenas pelos

serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilizaÉo e apresentaçáo, ao finalde cada serviço ou período não
infeÍior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços;

14.8. A atestação da fatura coírespondente à prestaçáo do serviço caberá ao fiscal
do contrato ou outro servidor designado parâ esse fim;

14.9. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscâl/Fatura, a Contratante
devolverá o documento fiscal à Contratâda, interrompendo-se o prazo de
pagamento até que esta providenciê as medidas saneadoras ou comprove a

correção dos dados contestados pela Contratante,
14.'10. No caso de faturas emitidas com erÍo, a contagem de novo prazo intctar-se-á
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a partir da data de recebimento do documênto corrigjdo,
14.11.A CONTRATANTÉ reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o N

pagamento após a âtêstação de que o serviço foi exêcutado em conformidad

com as especiÍicaçóes do contrato;
14.12. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores

coÍrespondentes a multas ou indenizaçôes devidas pela CONÍRATADA, nos

têrmos do termo;
14.13. No caso dê atraso de pagamênto, desdê que a Contratada não tenha

concoÍrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante

encaÍgos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano),

capitalizados diariamente em regime de juros simples;
14.14.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = | x N x VP, onde: EM

= EncaÍgos moratórios devidos; N = Números de dias entÍê a data prevish para

o pagamento e a do efetivo pagamento. I = indice de compensação financeira =
0,000í6438, e VP = Valor da prestação em atraso

F,

í5. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
15.1. Visando à ãdêquaçâo aos novos preços praticados no mercado, desde que

solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado na forma apresentada no subitem quê se sêguirá, o valor consignado
neste Termo de Contrato poderá ser repactuado, competindo à CoNTRATADA
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memôria de cálculo e
planilhas apropÍiadas para análise e posterioÍ aprovaçáo da CONTRATANÍE.

'15.2. A repactuação podêrá ser dividida êm tantas parcelas quanhs forem
necessárias, em Íespeito ao principio da anualidade do reajushmenlo dos
pÍeços da contíataçáo, podêndo ser realizada em momêntos distintos para
discutir a variaçáo de custos que tenham sua anualidade resullante em datas
difêrenciadas, lais como os cuslos decorrentes da mão de obÍa e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

15.3. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuaçáo será contado:
15.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da

categoria profissional: a partií dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou
convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da
proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

15.3.2. PaÂ os insumos discriminados na planilha de custos e formação de
prêços que estêjam diretamente vinculados ao valoí de preço público
(tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realizado por determinação legal ou normativa

15.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variaÇão de preços do mercador a
padir da data limite para apresêntaÉo das propostas constante do Edibl.

15.4. Nas repactuaçôes subsequentês à primeira, o interregno dê um ano sera
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de

2t
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nova solicitaçào. Entende-se como última rêpactuação, a dala em quê inic
seus efeitos Íinanceiros, independentemente daquela em que celebrad

apostilada.

a U

'15.5. O prazo para a CONTRATAOA solicitar a Íepactuação encerra-se na data d

proíogação contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convenç ao N'
coletiva que fixar os novos cuslos de mâo de obra da categoria profissio

abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do cont

caso nâo haja prorrogaçáo.

Í".i
a\

2a3
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15.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro
do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

15.7. Nessas condiçóes, se a vigência do contrato tiver sido proÍrogada. nova

rêpactuaçáo só poderá sêr pleíteada após o decurso de novo interregno mlnimo

de 'l (um) ano, contado:
'15.7.1. Oa vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em

relaçáo aos custos decorrenles de mão de obra,
15.7.2. Do último reajuste apÍovado poÍ autoridade governamental ou Íealizado

por determinação lêgal ou normativa, para os insumos discriminados na

planilha de custos e formaçâo dê preços que estejam diretamêntê

vinculados ao valor de preço público (tarifa);

15.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apÍesentaçâo da
proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de pÍeços do mercado;

15.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o 22

novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha
sido possivel à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos
devidos, deverá seÍ inserida cláusula no termo aditivo de prorrogaçào para

resguardar o direito futuro à rêpactuação, a ser exercido tão logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

15.9. Quando a contratação envolveÍ mais de uma categoria profissional, com
datas base diferênciadas, a repactuaçáo deverá ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissídios ou convençôes coletivas das categorias
envolvidas na contrataçáo.

15.10. E vedada a inclusâo, por ocasião da repactuação, de benefícios náo
pÍevistos na proposta inicial, êxcêto quando se tornaíem obrigatórios por força
de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convençâo
coletiva.

15.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposiçôes contidas em acoÍdos e
convênções colêtivas que não tratem dê matéria tíabalhista.

'15.'12. Quando a repactuaçâo se referir aos custos da mão de obra, a

CONTRATADA efetuaÉ a comprovação da variãção dos custos dos serviços
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da
apresentaçáo do novo acordo, dissídio ou convênção coletiva da categoria
proÍissional abrangida pelo contrato
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15.'13. Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CO

demonstrará a variação por meio de Planilha dê Custos e Formação de Preços e

compíovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos,
considêrando-sê:
15.13.1 Os preços praticados no mercado ou em outros contratos

Administração;
'15.13.2. As particularidades do contrato em vigência;

15.13.3. A nova planilha com vaÍiaçáo dos custos apresentados;

15.13.4. lndicadorês setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais

referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
15.13.5. lndice especiÍico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços

relalivos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde quê dêvidamente

indiüdualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.
.15.13.6. A CONTRATANTE podêrá realizar diligências para conferir a variação

de custos alegada pela CONÍRAÍADA.
15.13.7. Os novos valores contratuais decorrêntes das Íepactuaçõês terão suas

vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
15.13.7.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa a

repactuação;
15.13.7.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo

da contagêm de periodicidade para concessáo das próximas

repactuaçôes futuras; ou
15.13.7.3. Em data anterior à ocoírência do fato gerador, exclusivamênte

quando a repactuação ênvolver revisâo do custo de mão de obra em
que o prôpÍio Íato gêrador, na forma de acordo, dissidio ou convençâo
coletiva, ou sentença normativa, contemplaÍ datá de vigência
retroativa, podêndo esta sff considerada para efeito de compensaçâo
do pagamênto devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuaçôes futuras.

15.13.8. Os efêitos Íinancêiros da repactuaçáo ficarão restritos exclusivamente
aos itens que a motivaram, ê apenas em relação à difeÍença porventura

existente.
15.13.9. A decisáo sobre o pedido de repactuação devê sêr feita no prazo

máximo de sessenta dias, conhdos a partir da solicitação e da entrega dos
compÍovantes de variação dos custosi

15.13.10. O prazo referido no subitêm antêrior Íicará suspenso enquanto a

CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.

15.13.11. As repactuaçõês seÍão formalizadas por meio de apostilamento,
excêto quando coincidiÍem com a pÍoÍÍogaçáo contÍatual, caso em que
deverâo ser formalizadas por adilamento ao contrato

2)
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16 DA SUBCONÍRATAçÃO

'16.'1. As licitantes podêrão apresentar Microempresa ou Emprêsa de Peque

Porte paÍa subcontratação de parte da obra, admitido o percentual minimo

10% (dez por cento) e máximo de 30oÁ (trinta por cento). Vedada, assim,

subcontratação completa. da parcela principal ou ainda os itens de maior
releváncia estabelecidos nestê Projeto Básico.

16.2. As microempresas e empresas de pequeno poÉe a serem subcontratadas

deverâo estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identiÍicação
dos bêns ê/ou sêrviços a serem fornêcidos e respêctivos valores.

16.3. No momento da análise das propostas, dêverá ser aprêsentada a

Dêclaraçâo de Enquadramento como MicroempÍesa ou Empresa de Pequeno
Porte devendo ser manlida a regularidadê ao longo da vigência contratual, sob
pena de rescisáo, aplicando-se o pÍazo paÍa regularizaçáo prêvisto na Lei
Complementar 14712014 e alteraçào posteriores.

16.4. A responsabilidade na escolha da empresa a ser subcontratada é de inteiÍa
responsabilidade da CONTRATADA, uma vez em que a exigência de prévia

aprovação, pêlo órgâo contratante, das empresas a serem subcontratadas pela

vencedora da licitação é ilegal e indevida, visto que não encontra amparo na
legislaçâo ê transfere ao contratante. em parte, a responsabilidade pela escolha
de emprêsas subcontratadas.

17. DA FtSCAL|ZAçÃO, CONTROLE E ATESTOS
17.1 . A fiscalizaçào e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,

serão feitos por servidores devidamente nomêados através dê portaria e outros
íepresentantes, especialmentê designados, os Ílscais anotaráo em registros
próprios todas as ocorrências, determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei n"
8.666. de 21.06.93.

17.2 As dêcisóes e providências quê ultrapassarem a competéncia do servidoÍ ou
comissão de Íecebimento deverâo ser adotadas por seus superiorês em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

17.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclur nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE
ou a terceiros, resultantes de ação ou omissâo culposa ou dolosa de quaisquêr
de seus emprêgados ou prêpostos.

17.4. A atestação de conformidadê do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela Íiscalização do contrato ou a outro servidor dêsignado para
êssê fim.

24
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,I8. DAS PENALIDADES
'Í8.'1. Pela inexecuçáo total ou parcial do Contrato, resultante deste proc

lacihtório, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigaçõês assum

a SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇoS PUBLICOS - SIN

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sançóês a seg

relacionadas:
18.1.1. Adveíténcia, por escrito;
18.1.2. Multa;

25
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18.1.3. Suspensáo temporária do direito de participar de licitações e

impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPERATRIZ, por prazo não superior a 02 (dois) anosi

1E.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
18.'1.5. As sáções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à

contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a
seÍêm efetuados.

18.2. A aplicação de multa ocorrerá da sêguintê manêira;

18.2.1. Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas
hipóteses de rescisáo contÍatual por inexecução total do contrato,

caracterizando-se quando houvêr reitêrado descumprimento de obrigaçôes

contratuais, quando a entrêga dos serviços for infeÍior a 50oó (cinquenta por

cento) do contratado ou quando o atrâso ultrapassar o prazo limite de trinta

dias.

18.2.2. SeÍá aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de

atraso na exêcuçáo dos sêrviços, incidêntes sobre o valor do serviço a que

se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 100 (décimo) dia de
atraso até o 30o (trigésimo) dia, quando a SECRÊTARIA DE

TNFRAESTRUTURA E SERV|ÇOS PÚBLICOS - SINFRA podeÍá decidiÍ
pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese
de rescisão as penalidades previstas nos refêridos subitêns ll e lll, sem
prejuizo da aplicação das demais cominaçôês lêgais.

'18.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato
quando não foÍ apresentado pela contratada no momento das mediçôes, os
comprovantês de pagamênto da folha de funcionários referentes à

execuçáo dos sêrviços, bem como da não apresentação dos comprovantes
de rêcolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentaçáo das notas Íiscais,
sem prejuizo das demais penalidades previstas no contrato

1E.2.4. As multas previstas nos subitens 18.21, 1A.2.2 e 1E.2.3 dêste Projeto
Básico devêrâo ser recolhidas p€la contratada no prazo máximo de '10 (dez)

dias útêis, êm favor da PREFEITURA MUNICIPAL DEIMPERATRIZ,
contado a partir da notificaçáo Íêcêbida, Íicando a contratada obrigada a
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comprovar o pagamento, mediante a apresentaÉo da Çópia do recibo d N\
recolhimento efetuado.

18.2.4.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o
será acrescido de 'l% (um por cento) de juros de mora poÍ mês/fraçã o,

inclusive referente ao mês da quitaÉo/consolidaçâo do débito, limitado

o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias apÓs a data da
notificaçáo, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

18.2.4.2. No caso de a contratada ser credoÍa de valor suÍiciente ao
abatimento da dívida, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA poderá proceder ao desconto da
multa devida na proporção do crédito.

18.2.4.3. Se a multa aplicada Íor superior ao total dos pagamentos

eventuâlmente devidos, a contrateda respondeÍá pela sua diferença,
podendo esta ser cobrada judicialmente.

18.2.4.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento náo

eximirá a contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade

civil derivada de perdes e danos junto à PREFEITURA MUNICiPAL DE

IMPERAÍRlZ, decorrentes das inÍraçôes cometidas.
18.3. Alêm das penalidades citadas, a contratadâ ficará sujeita, ainda, ao

cancelamento de sua inscriÉo no cadastro de fornecedores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que couber, às demais penalidades

referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93.
'18.4. As penalidades refêridas no Capítulo lV, da Lei Federal no 8.666/93

estendem-se às licitantes participantes deste processo licitetório.
18.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente

justificados e aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS - SINFRA, em relaçáo a um dos eventos aqui arrolados, a
contratada ou participante deste processo licitatório ficará isentas dâs
penalidades mencionadas.

DAS RECISÃO DO CONTRATO
9.1. Rescisão contratual unilateral, nos çlsos enumerados nos incisos I a Xll

e XVll do artigo 78 da Lei no 8.666/93.
9.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no

procêsso da licitaÉo, desdê que haja conveniênciâ parâ a Administraçáo
Pública.

9.3. Rescisáo Judicial, nos termos da legislação.
9.4. Suspensâo temporária de participâr em licitação e impedimento dê

contratar com a Administraçáo, pelo prazo não superior a 02 (doís) anos.
9.5. DeclaraÉo dê inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraçáo Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaÍam sua
puniçáo ou até que seja promovida a sua reabili
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65907-í80 T PERATRZ - A

rj

26

19.

1

1

1

1

1

RUA

951

tação perante a pópÍia

rmno*l@t'
l§€ssora de htrb-Bpeüâ§

Ild $ ô51'8

\-e@



5lN

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL

NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

LOCAL: BAIRRO RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVrçOS PÚBLTCOS

SINFRA

N.

2019



5INFRA

ESTADO DO iIARÂÍ{HAO
PREFEITURA Í.IUÍ{ICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA OE II{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

OBRA

CONSÍRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

LOCAT

BAIRRO RESIDENCIAL SÊBASTIÂO RÉGIS / IMPERATRIZ / MARANHÃO

RELATÓRIO DE PROJETO

MEI/!ORIAL DESCRITIVO

ESPECTFTCAÇÕES TECNTCqS

PLANILHA ORÇAMENTÀRN

CRONOGRqMA FISICOFINANCEIRO

PLANiLHA DE BDI

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

cotvtPos tÇoEs DE PREÇos uNrTÁRros

MEMORIA DE CALCULO DE QUANÍITATIVO

COTAÇÔES DE PREÇOS DE MERCADO

RELATÔRIO FOÍOGRAFICO

CURVA ABC

PROJETOS

DOCUMENÍAÇAO

lmpeGtriz i tlA
MaÍço / 2019

S INTRA

No

,13

!€cifÍ^&^ 0É NrR^ErÊJÍrR^ [ 5aYrç6 Ã.rr-EO5
3u I !/n" . lov. lnp.r.rrt CtP: 65.rr,tt(}
rhÉãft , r cxPJ: ú,i5t.ats/@t.tó

,-ã'ts

www.imperatriz.mâ.gov.br dõfr.Ift



SINFRA

1

,^t
/#.1

ü

rsmoo oo rlmrxÃo
PREFEITURA lluÍ{ICIPAL DE I i,IPERATRIZ

SECRETARIÂ DE IXFRAESTRUÍURÂ E SERVIçOS

Í{E roRrÂL DESCR|flVO

OBRÀ

LOCAL

BAIRRO SEBASTIÃO REGIS / IMPERATRIZ / MARANHÃO

lmperatriz / MA

Março / 2019

NFRA

)r'a

N

ÍciEn&^ it ri.mmmnÀ E sevxc Íú6
À!Yi,i,.hbF{rtsCE,:Ú5'9Ú,'Ú www. imperatriz, ma. gov br

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

N'
\



,G.

s PREFEITURA UT'ICIPAL DEIT,IPERATRIZ
SECRETARIÂ DE I"FRAESÍRUTURA E SERVIçOS PÚSLICOS

ESÍADO DO iIARAÍ{HÃO

IIEiTORIAL DESCRIÍIVO

PLÂCÂ DÊ OBRÀ EI.l CHÂPA DE ACO GAL

1

Detalhanento:

. Cahê ao CONSÍRI TOR a r€§ponsatilidade de iÍ§1ãit m canbio es dãas dc &gãos re§ponsáveis pêla

lhâmenb a seí bínecido pel. FISCALIZAçÃo. As plr6 dêt€íão sêÍ insHadõ ern posiçà de desbqLp no

vendo a sua localiz4& seí píeviíÍErib 4luvada pela FISCALIZÂÇÃO.

ALIENÂRIA DE BIIBÂSA,I4EIIIO EIt.l ÍlJOtOS CERÁ^,{ICOS MÂClCos
5X10X20Clr, ASSENTADO Coiil ARGÊüúÂSSÀ ÍRÂCO I :2:8 (CIMEMTO, CAI- E

ÁRErA)

obÍa, confoíie d€ê
cârbiÍo de obras, de

ADMTNTSTRAÇÃo LOCÂI

0etalharnento

. A Admmisüaçáo local mesÍe de obía.

OE CA PO FUIEBOL

tNICtÂts

21.1
LOCACAO DE CAI]IPO, AÍRAVÉS OE GABARITO DE ÍABUÂS CORRIOAS PON'

TAIEIADAS, COi.l RÊÀPROVEÍIA'íEI.ITO,

Detalhamenh

íesponsaüilidade do CoNSTRUIoR obbí juÍrb à ffiibía Municipd a ÍÍar4á dos dinhaíIEnbs a seíem obedêcidc quando

da locaçà e malqão da obrà.
.A 106âçã0 dêveíá úlizar instuíEnbs coíro bodolb, nivd, t€ía dê aço e ptuíb de cento, ou oufos, de Ípdo a quê peíÍnilaín

obbr a precb& desqada.
. A conbcçáo da baíqueta do gabíito deveÉ ob6êÍva o bhl niveiarEnb do Írtsrrlo, eípreoando übuâs de 1' r 4' e poúleEs
com 1 20mde

MOU$EI{]AçÁO DE TERRÂ

ATERRO Crco[TPACTAÇÃo MECÂrirCA E CONTRoTE, MAÍ. DE

Dela hanrenlo

. SeÍá bila o ateÍro e a Ínecânlca com do matenal.

2.3 rURO OE ALVEIIÂRIA COH OURÔES OE CONCREÍO E ARÂTIE LISO

INFRÂ E SUPERE§IRUTURA DO ItlURO

MÂNUAT DE VAIÁS, AF,O3/201 6

DetaiharEnbl

2.31.2

Det lhanefito:

. DemaraÍ a alvenaia - mabÍidizq& dc enos d€ rcfríência, deíÍl3 c!ção dõ hces dõ paedes a pítí do6 dros oíb@nais,
posrcioníEnb dos Ecarúlhõ€s pra derna€ção veílicd drs fiádas, erccu(lo da píimjra fadai
. Elevâçào dâ d'êíria - asseflEÍBnb &§ Uoco§ coír â rrüiz4lo de a!íBgsa li:ara clm pdh€ts ou tisnâga, loífiândqse
dois coÍdõ€§ conínuos;

ARMÀÇÂO DE PILAR OU ViGq OE IJMÂ ESTRUTURÀ COT.IVENCIONAL DÉ

coNcfúo ÂRMÁ00 EM uMÂ EDiFTCAçÃO TÉRREA OU S0BRÁ00 r,Írlr-
ZANDO AÇ0 CA,60 DE 5,0 MM - MoNTAGEM. AF 122015

a1\

N

-'*"íft/SERVIçOS rCtÀS

74209t11-1 SINAPI

coMPosrÇÂ0
PRÔPRIA

coMPoR.001

2

2.1

coMPosrçÂo
PRÔPRIÀ

coMPoR 002

2.2

2 2.1 SEINFRA.CE c0328

2.3.1

. Escava da yda de &oÍdo com o proieb de en0enhaia

.A escav4ão deve abnder à ergências da NR 18.

2.3.1.1 SINAPI 93358

SINAPI 9U14

SINÂPI 927752.3.1.3

ÍúEnnu it [u:snuru&i E srivÍ6 ná](os
!.t.ítrliqnhl.lú.EÊ.á,Í,I!
hÉd,h'&C,f,,:6,111,6/Úl'6

www.imperatriz.ma.goYbr ciffir:ãk
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ESÍADO DO 
'{ARÂÍ{HÃOPREFEIÍUR I|U,{ICIPAL DE ll,l PERAÍRIZ

SECRETARIÂ DE IÍ{FRAESTRUTURA E SE

Ê OR|AL DESCRIÍÍVO

Detalhanrento

. Com as bãras jâ coíhdâs e dobràdõ, erecúa a íEnbgem da ãmadúa, fitando as diwsâs pxbs coín dd'nê íêcoado, respei-

N

Éndo o pír*íD €.tuturd;
. Oigpoí os esp4aóaEs pláslicc aom ús1rieíb ê m ÍtÚirD 50(Ín e íEÍ+loG à amâdua dê fuína a ga-adr o cobÍiÍEnb

mínino indicado cm píoreb;
.Posiciona ã rmaduía ne 6rÍrE e fix+la (h Ípdo náa risco ê deslocaienlo durente a

ARMAÇÂO DE PILAR OUVIGADE UMA ESTRUTURA COMVENCIONAL DE

COI{CRETO ARMáDO EM UMÂ EDIFICACÃO TERREÁ OtJ SOBRÁDO LMLI

ZÂNOO AçO CA-50 DE 8,0 MM - lllO IAGEl,|. AF-l ?2015

. Com as banas já coítâdâ§ ê dobradõ, êrecuk a monbgêm da dmadura, 6xando as diveGas paíles com aínê íeaorido, respei-

lando o oroieb e§túÍd;
. oisp« os espaçadores pldicos com âÍaslaíÍênb de m [ÉxiÍrD 50cm e õndrâlos à aÍmadura de lomâ a gíaÍíir o cobrineíh
miÍ ílo indicado eín p«ieb;
Posrcloia a ímadura na Íóíma e fxá la de não risco de deslocírEdlo durante a coruÍebqem.

FAERIüÇÁO DE FORIiA PARÂ PITÂRES E ESTRUTURÂS SIMILARES, EM

[.]ÂDEIRA SERRÂDÀ Ê=25 ]'ú,1. ÂF-122015

Dêta harnenlo

. A pítr dos prorebs de fabricaçào de itrmas, conbíir õ Íiedidas e redizr o cüb das tábuas e peças de madeira nào 4aelhadal
eín obediência a pmj6b, obsêíví pêÍíbih mar4à das pc$ões do6 cqts, útilizando tena Ínetálica cdibÍade, esquadm de bía
ços long6, f.ísfuidoí mecáíico ou maEadoí ehôíico de àngú, eb;
.Para as faes dG pilaíes, a patr do oabaib, dispoÍ os sarós, que comporãó a gÍavata, espaaclos a cada 45 cm, e pregaÍ as

tabuas nas Íâvà, deirando 10 cm de saÍá livíes ãn a Gs os lados pía o Írfuío favanenb das peças;

das faces ara aLJrilio nâ das ÍôÍmas

CONCREIO FCK : 1 §À,IPA ]RAçO Í:3,4:3,5 (CIMENTO/ ÂRBA MÉOW BRITA 1)

- PREPARO MáNUAI., AF-07/20íô

0êtâlhfiEnlbl

2.31.5 SINAPI

2.3.1.6 SINAPI 94975

2.3.1.4 SINAPI 92177

Detalharcnlo

SINAPI 93204
CIMIA DE AMARRÂÇÂO DE ALVEMRIÂ MOI-DÂDA IN I-OCO EM CONCREIO
ÂF_03m16

DetalhírEnb

. Será bta a de cinta de de d,/enaia Íioldada in loco em concreh aímado.

87503

XURO I'E ÂLVEIIÂRIÀ COX UOURÔES DE COXCRETO E ARAHE LISO

Al-vENARtÁ OE VEOÂÇÃo OE BLOCoS CERÁ tCoS FURÁDOS M HoRIZoN-
ÍÁr DE 9X19X1 90.l (ESPÊSSURA gCM) 0É PAREDES CoN,r ÁREA LIOUTDA

MÀOR OU IGUÂI A 6[,P SEM VÀOS E ARGAIúASSA DE ÂSSENTAMENTO COM
PREPÂRO EM BETONEIRÀ AF-O6T2O1 4

. Posicaona os disposiüvos de rnãÍqào da dwnaia ê aoído com as êspeaifc4õês do Fojeb ê futlos agn uso de resina
epóxi;
. Deírata a d'él|õia - máidiz4â dos dr6 de EfrÍÉnqa, d€ÍrEcqào dõ bes dõ p Edes a palir dc dxos oíbgonas,
posicbnanenb dos escantltrõ€s para doírEcação r/êíticd das fiadõ, errução da pÍimeiÍa fiada;
. Elev4ão da d'ênüia - 6s€ntãn9nb dc tlocG coín a úilizaçà dê ganõsa 4ljcada com pdheb ou lúlaga, Íoínaídqs€

Detâihfl|ento

dois cordÕes

. FazeÍ uma ÍÍrsfura inicial a s€co da aeia, ciÍrEnb e !.ib, canfoíne do6agem indicada;

.Ad(funar água G poucos, mslu[ando coÍn uÍna enrda dé se obtsr uma mõsa horrcgênea e livíe de gruÍrDs.

11

2.3.2

SINAPL

s.(EÍra^ú llíü§,r1rl' I ÍrÍi6 rrt-f,c6
fuY,,'fhrBÍ.d4cÍr.''5,r.
l'IrÉuc*'Ú,1s,1ãlÚlrí

wYvw.imperatriz. mã. gov br

'ti.ji2
.,.._.&hÀ
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ESTAOO DO TÂRAXHÃO

PREFETruRA üU ICIPAL DE ITIPERÂTRIZ
SECRETARIA DÉ IXFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚ

. Seíá ere@tado d bíado, com espqãrEob a cada 2 m, @m da de tYE gdvanizado Ío 1 4 BWG e mdhe quadtada dê 5x5

irEluindo o chumbarEnto

. ExecLrçào de vergâs e confa\êígas concoíÍilanb coín a êlevação da alvenata.

ALÂ'',IBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

Dêla haÍrenlo:

ESOUÂORI,ÀS

2.4.1 PORTÂO DE FERRO EM CHÁPA GALVANIZÂDA PIANÂ 14 GSG

DetalhaÍnenlo

DE ÂCO G/crVÁr{ZÀDO, COM COSTURA, olN 2440, DIAMEIRO Z, COM TEIA
DE ÂRÁME GÁI-VA'IIZÁDO, FIO 14 BWG E MAIHÂ OUADRÂDÁ 5X5CÀ'

CERCÂ CO[l IIOIROES OE CONCRFTO REIO, 15X15C*t, ESPACAMENIO DE

3M. CRAVN)OS 0,51í, ESCORAS 0E 10x1OCM NOS CANIOS, COlvt 12 FIOS 0E
AR AríE DÉ ACO 0VÀ.AD0 15X1 7, lNCtUlNDO CHIji"!BÁMEMI0

. S€íâ erêcutâdo cefta com mouróes de @ncreb com espâçaneíb de 3 mêtros, coÍn 1 2 fos dê araÍre de âço, incluindo chumba
Ínento.

SINÂPI 74241t1

2 3.2.3 SINAPI coMP0R.003

2.1

SINÂPI 680í

SINAPI

SINÁP] 67529

stN Pl 96504

Seíâ erecutâdo por6o de fuíro em

2_4

241 87879

14 GSG,

REVESIITEI{TO

CMPTSCO ÁPLICADO EM ALVENARIÂS E ESTRUTURÂS DE CONCRETO IN.
ÍERNAS, C0 COLHER DE PEoREIRO. ÂRGÂÀ,iÂSSA ÍRÂÇO 1:3 COM PRE-

PÂRO EM BETONEIRA4OOL, AF Oôi2014

Detalhaínento:

. Umedeceí a ba§€ píâ eviE rcs§€calEnb dê aganõsa;

. Com a argamssa píepaada conbÍíÍE espeificado pelo prcjeti{a, aplicí com colllêr de pedÍeiro vigorosanente, foímando lma
camada unibíne dê espe§sura dê 3 a 5 Írm.

DetalhaÍnênto:

.Tdascamenb da bõe e úêorção dõ ÍÍrstroô.

. LançaÍrEnb dá íOamassa com mlheí de pedíeko.

. Compressão da caÍEda coín o doíso da colher de peúEiÍo.

. SarÍahdnenb da camda com a égua metâica, segúindo as ÍEsúas erecúHas, íêl,ÍanÍlcsê o exc€sso.

.AcabaÍIEnb sup€tfcial des€mp6ntÍxnb coín desempênaddra de madeia e posbíioímenb corn dês€fiTênd€iÍa coín osituma
moviínentos ciículaes.

2.5

251 PLAI'ITIO DE GRAIúA EM PIÂCAS, ÁF-05/2018

DetalhafiEnto

MÂSSÂ ÚNICÀ PARA RECEEIMENTO OE PINIURÀ EI{ ÀRGÀ\,{ASSA TRÂÇO
1:2:8, FRÊPARO MECÁNICO COiI EEIONEIRÂ 4&1, ÁPLICADA MÁNUALMEN
ÍE EI' FACES hÍTERNAS DE PÂREDES, ESPESST,,RÁ DE 2Oú[,I, COÀl EXECI}

ÇÀo DE rAi-rscÂs. Ar_06/2011

2.6 1 SINAPi 88493

. Será íeila o plafilio dt bâtatais em pleâ paa o de írtebol

Pi}ITURÂ

APUCACÃO MECÂN|CÂ DE P|MTURA COM TtNrA úÍEX ACRILTCA Etv! PARE-
0Ês, DUÂs 0EMÃ0s. AF_0ô201 4

sffirsr 0€ NrrEnun nr r ie/86 .iüÍo5
nbÍrí h rE&r cq6.e r.
iE!frg*j0í'l5l.s/Úló

wrYw. imÍÉratriz. mà. gov br
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EIIORIAL DESCRITIVO

2.3 22

PLÂiIÍO DE GRA Â



SINFRA -ú"'\

E§ÍADo Do HÂRATHÃo
PREFEIIURÂ IIUÍ{ICIPAL DE I PER TRIZ

SECR.ETARTÂ DE r{FRAEsTRUTURÂ E srnvrços eúaucos

HE ORIAL OESCRITIVO

DetâlhânPnto:

.Obse a â supêÍfioie: dev€ estar liíTa, sêcâ, seín poeiâ, goldura, grda, sabão ou boloí antes de quahueÍ apibáçáo;

. Dilú a 6nta €rn água potável, confuíÍE íatricanb:
duas ftmàs de ünla com o ioboalo de ente as duas

3.1 PREUTIINÂRES

LocAcAo coNvENcroNAL DE oBRÂ ATRAVÊS 0Ê GA8ÁRiTo 0E TÂBUÂS

CORRIDÂS PONIALEIADAS, COM REAPROVEITÂ},|ENIO OE 3 VEZES

I.ÁSIRO OE CONCRETO MÁGRO, ÁPLICADO EM PISOS OU RÂOIERS, ESPES,
SURÂ DÉ 5 CM- AF.O7-M16

SINÂPI

Delalh,meÍtol

. Lançã e espdha o mÍrreb sobíe solo fÍÍrc e coítT&do ou sobíe lõtD de bíita

. Em àeas erbnsas ou a confoírÉ

3.1.1

oetalhanento:

. É íêsponsâtilidade do CoNSTRUroR o& jl,lb à PÍeftibÍa Muniipd a mrcâçáo dos dinhaEnbs a s€íeín obedêcidos quando

da bcaçb e m,t4á da obra.
.A loc{áo delrÍá ufrzí instuÍÍrnbs coíb bo&{b, oird, fena de aço 6 pn nr de cento, ou oufos, de Írcdo a que peími8n
obtsí a precsâo d€sejada.

.A contucç& da baíquê& do gabrib devêrá obs€,va o btal nivelaÉítb ó mesrD, eínpíegando tábuas ire 1'r f e po d€tes
mde

32

3.21

3.2.2

Detalhanento:

. Lânçamento manual do mabrial de reabíÍo em canâdas seguidõ de coÍrp-laçfu manlal com soqueb

.O ÍeateÍo deve abndeí às ergênciô da NR 18.

Detalhaneíto

.lnici+se, quan& necessàio, coo a uÍ dfc4ão do soh afm de dingií o bor üüdade ótma de comp&bção píevista em poje'to

. Escavaçáo da vda de ordo coín o pÍojêb de engenhaia.
devê âtendeí à da NR 18.

3.3 1 SINAPI

. oemícar a dvenaia - ínâbdaliz4ào dc eiros de ÍeEíência, d€fiar4ão das faces das põedes a patÍ d6 eiros oítogonôs,
posiciríarEnb dos es.anlilhÕ€s pra dqtEEaç& vütÍd das fradas, ereo4b da pÍiÍndra fadai
. Elevaçáo dâ drênaia - assenâÍrenb dos bbcc6 @Ín a uflização de,gana§la aplkada coín pdheb ou tisnaga, Íümandqse
dois cordôes conli

com 1

OU eÍn

SINFRA

D€ 8ÂXHEIROS3

coMPosrçÁo
PRÔPRIA

c0r\rP0R.024

SINÂPI MANUAL OE VA]-AS, ÁF 03/2016

OE ÍERRÂ

. EscâvaÍ da vala de &ordo com o pÍojeb dê êngenhria.
deve atender à da NR 18

SINAP] 96995 REÂ]ERRO MANUA APILOADO COM SOOUEIE, AF 10/2017

3.2.3 SINÁPl 94342
AÍERRO MANUÁT DÊ vALAs cfi ÁREIÂ PARA AÍERRO E COMPACÍAçÁO
MECÁN|ZÁDÂ ÂF_0r201 6

ITI FRÀESTRUIURA

ÂL\GiüRIÂ DE EI,IBÂSAÀ,IENÍo El, I|JoLoS CERÂri.llCoS MÂCICOS
5xl0x20cu, ÂSSEi{IADo Coi, ARGAIIASSÂ ÍRACo 1:2:8 (CIMENTO, C}ú E

ÂRErA)
95474

DetalhaÍpnlo:

3.3 2 211

ríww.imoeÍatnz.mâ.eov.br #§i,g*

&

Detalhamento.

933s8
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SINTRA lv-.\
,Q.

s ESÍADO DO iIARÁNHÃO
PREFEIIURA l,lUllICIPAL DE lIíPERATRIZ

SECRETA Â DE II{FRÂESTRUTURÂ E SERVIçOS Pú8LICOS

EITORIAL DESCRIÍIVO

0etalhafiento:

. A patÍ dos prcjêbG de hbd{âê de ttÍn6, conlEi õ ÍÊdidâs e Íedzí o cdb das pôçõ de m«dra nâ apaÍdhadai

obediêftia ao prcieb, obseíva peÍfrib ma64áo das pcviíe§ dc coíts, utlizando tena meÉlica .dibrada, esquadÍo dê

longos, fansfuiôí rÍEcàico ou mâr.âdoí detüico ê àlgulo, êb;
. Com 6 síÍô§, íúnf õ Eav&s dê êsfutur4& da 6ína da s4&;
. PÍegr a Éü€ nas gtraratã;
. ãêcubí d€rÍds disposilÍvos do sisgÍla dê 6íÍEs, confuíÍE píqirb de iaticâçáo.
. FaueÍ a malaçlo dõ Íaces paa auílio na lrDntagEm das íâíí!a§.
. Posiciona as quato f&es da base da sapab, co0turlE prcieb, e píegá las coín prego de cabqa dupla.

. Escor as laErais com sanabs de maleira aDoiad06 n0 bÍrêno

Y . Fixar estutuÍa cJe da allura e aberfuÍa do fonco de

. Nivelâr a supeífcie final.

334 94965

Detalhrnentol

. LaÍ{ã paÍb da água e todo agEgado na bebneiÍa, co{ocandoa eín ÍpüÍBnb;

dê todos os rnabriais

FÂBRICACÀo, MONTAGEM E DESIIIOMAGEM OE FÔRMÂ PÂRA SAPATA, EM

I'1ÁDEIRA'SERR'OÀ E.25 MM, 4 UTITIZAÇÔES AF-06/20í7

em

bíaços

CONCREIO FCK = 25'úPA, TRAçO Í 2,3,2 / (CIMEIITO/ AREIA MÉDW BRJTA 1)
. PREPÂROMECÂNICO COM EETONEIRA 4OO L, AT 07120í6

. LâÍlca o ciínê0b co0fome dcas€rn indicada;

] 
.Ápós douínas voüõ & beboeira lalç, o ÍEsbnb da âoua
. Respeíí o Erpo minirb de mis r.a indirdo pda namdiz ê tícnioa eJou pelo fabricaE do equipaÍEnb, perrúündo â nüstura

3.3.5

ARMAÇÀO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COI{VÊNCIONAL DE

CONCREIO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚINPLOS PAVIMENTOS UTILI

ZANDo Aç0 CA-60 DE 5,0 MM , MoNTAGEM. AF 122015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGÂ DE UMA ESTRUTURA COI'IVENCIONAL DE

CONCREIO ARMÁDO E}t,I UM ÊOIFICIO DE MÚLÍIPI.OS PAMMENTOS ÚITI.
ZÂNDO AÇ0 CA-50 DE 8,0 MM - MoNTAGEM. AF_l22015

Dehlhamnb:
.Com õ barõ já coítadas e dobradô, erecull a íúnbgÊm da aÍndurá, firando 6 div€ísas pabs com a E rccoúdo, respêF

tando o pr{eO estuturd;
com aíaslzÍEnb de m m&kno 50cm e anãrâbs à amadura d€ íoíma a gíanlií o cobnÍrEnlo

e írâla d€ Ínodo nfu nsc! de de§locírÊôto duíanE a

. Com as baras já coÍtadô e d0ôradas, erccutaÍ a moíÍ4ern da amadun, fuando as diversas pabs com aarc reclzido, r6spei-
lando o pÍoieb estuúu.ali
. Dispor os espaçaôres pláslicos coín alaslaneÍrb dê m Ínâim 50cm e anírllos à armedúa dê íoflna a gíanlir o cobnmenb
miniÍrb indhado €rn projeb;

3.3 6 SINAPI

oetalhanento:

. Posiciona a amadurâ na 6ma e fir+la de Ínodo a conaÍebgem

stN Pl 92762
ARMÂÇÁO OE PITAR OU VIGÁ DE UMÂ ESTRTJTURÂ CONVENCIONÂL DE

COI{CREIO ÂRMADO EI,I t,[i{ EDIÉOO OE MÚIIIPIOS PAVIUENTOS tMU,
ZANDo AÇ0 CA-50 DE 10,0 MM - MOMTAGEU. AF_1 Zm1 5

DetalhâÍnento:

. Com as banas jâ coítadõ e dobradô, erecuta a írDn&em da ãmaduE, fxando as drveasas paíts @m aíãÍE recoado,

92761

S]NAPI 92759

SINAP

96535s[{APr

SINFRA

landoo

$orn&r d Dfir§'rtmrü r aorvÍ6 iii6
ftst r krrnÉh.@6.qrD www. imperâtriz. ma. gov br

_____-L



u,
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ESTADO DO l,lAR Í{HÃO
PREFETÍURA üU ICIPÁL DE I}IPERAÍRIZ

SECREÍARIA DE II'FRAESTRUTURÂ E SERWçOS PUBLICOS

EmR!ÀL DESCRIÍlvo

. Disp6í os espaçadoÍe§ plâsli:o§ coín aMÍpÍrb de m íÉxinú 50cm e *iáíÍ+los à armadura de íoÍma a gaanlií o cobníÉnto

miniÍno indicado eín projeb;

. Posicrona a írrE e Íxá.le de írrdo não ris.ô de de.slocrnenlo durãnts a

338 SINAPI
IMPERMEÂELIZACÂO DE ESTRUÍURÂS ENTERRÁDAS, COiT TII{ÍA ASFALI I

cÀ ouÂs 0ErúÂ0s.

Delalhamenb

. Â pãtí dos projebs de hbdcq& de 6ín6, cglbir õ mêdidâs e realiza o cqte das peçâs dê mâdeüa não âpaÍelhâda; em

obediêÍria ao projêb, obs€rva peftib Ínaíc4áo das posiÉe§ do6 coíle§, úitzando têna Íle6lica calibíada, esquado de kaços
longos, banstuidoí mêcàico ou maradq ehtüi@ de *Uio, €t
. Com os saÍafus, ÍÍpnúú as gra/atas dê estutr4lo da Oma dâ s4áâ;
. Píega a Ébua nas gravahsl

. ErêcuE dattais dispGitiros do sisiema de [tín6, @rfuÍlE p(,irD de fôbíic4áo.

. Faz€Í a míc{à dô h4s paâ alnllo na mílbgem das 6íÍnas.

. Posiciona as quúo fâces da bõe da sâp&, coíbírE pÍlieb, e prcgá las coín prego de caôEa dupla

. EscoÍ, as laGrd§ coín 6õÍdo§ do maraia 4oiado3 m hí8n0.

. F xaÍ estúura dê da dtuÍa e abeÍfuÉ do tronco &

,Q.

s

343

SINAPI 94965

Delalhamenlo

. Lanç, pab da água e bdo aorcgado na Debneira, cdoca rla €rn [wimenb;

. Lança o ciíEnb conbíÍE dcagem indi:ada;

.Âpós dgurnâs volb da beboeara, lâÍrçí o íêalanb dá água;

. Respei(E o bmpo minimo de mistura indbado pela n(íÍdiz4á Écnica e,/ou p€lo fabricante do equipaíEíb. p€Írniündo a mistuía

de todo6 os mâteriârs

COI]CREIO FCK = 25I,PA TRAçO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIÂ MÉDIA SRITA 1)

. PREPÁRO MECÂXICO COM EEIONEIRA 4OO L, AF O72Oí6

ÂRÀ4Âfi0 DE P|LÀR 0U VJGA DE UlvtA ESTRUTURA CoN/ENC|oM]- 0É

COITICREIO ARMÂDO Ei, tJIv! EDIFICIO DÊ MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILI.

aN00 Âço cA-60 DE 5,0 MM - MOMTAGEM. AF 122015

DehlharÉnb
. Com as b3íras já cortads e dohrdas, execuE a Ípnbg€rn de úmaduía, frendo âs divssâs pabs coín aíE recozido, rcspei

tsndo o projeh estuturd;
. Dispo os êapaÉdoíÊs pláis coín ahslrrEib de m ÍnâinD 50(,n e ,narâb6 à dÍBdúa dê bínâ a o'ldíÍ o coútrEnb

náo nsco de de§locaÍrEnlo duÍante a

34.4
ÁRMÂÇÁO OE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA COI'{VENCIONAL OE

CONCREIO ÀRMÂDO EM UIú EOIFICIO DE MÚTTIPLOS PAVIMENTOS UII"I,
ZANDO AÇ0 CA50 DE 6,3 MM - MOMTÂGEi,. AF_12201 5

0etalhanento.

. Com as baíô já coiladas e dobradas, erecúld â ípntágêm dâ amaduíâ, fuando as div€ísás pdbs com ídne íecozido, rêspei-
t ndo o projeb es'trtJÍdi
.Disror os esprÃcrcs plásti:q coín aí&rEílb de m màiíD íbn e rn'ráús à amadúa ê hína a gíanü. o cobíiÍnenb

minií! indicado em prciebi
. Posicionõ a madura na frÍna e l àla de núdo

SINFRA

71106n

de eslrufuras eíbíradas, com tnb asfdtca.. SeÍá íem a

STJPfRESTRU]URA3.1

965353.4.1 SINAPI
FÂ8RICAÇÁo, MOT'ITÂGEII,I E OESMOMAGÊM DT FÔRMA PARA SAPATA

I,IÁDEIRÁ SERRTDÀ E=25 MM, 1 úTlLlzACÔES. AF-06/2017

Delalheienlo

SINAPI 92759

SINAPI 92760

minimo lndicado em

s(frlr E ÉrrrsÍãrú r qÍG irÍ!5
bÍrtr rú. hE rrrr! aaró.ecr rohFe u crar: ú.rr..6/0Ú.

www. impeÍatriz. ma. gov. br
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SINFRA

fi ,J

ESTÂDO DO HARANHÃO

ME ORIAL DESCRIÍIVO

. Posicion, a amadura nâ íôíma e fu+lâ dê ílodo que não apresenb nsao de deslocamnb duranle ê conqebg€m.

ÂRMÂçÃO DE PITÂR OU VIGÂ DE UMÂ ESTRUTURA COI,IVENCIONÂL

CoSICRETO AR ÁDO Eà,i tiM ÊDlFlClo 0E MUITIPIOS PÂVIMEi'IÍoS

zÁr'lDo ÂÇ0 cÂ-50 DE 8,0 MM - MoNTAGEM. AF_'22015

& PREFEITURÁ ITU ICIPAL DE ll,lPÊRÂÍRIZ
SECRETARTA DE IT'FRAESÍRUÍURÂ E SERYIçOS PúBLICOS

DE

Detalhaínento:

.Com 6 barás já coíbdas e dobÍadas, exeúf a trotag€m da anadúA lLando as diversõ pats§ com raÍE Êcozido,

bndo o proieb esürtÍal;
. Dispor os espqadaes plàti$ coín âíasErrnb de no Íllàiío 50cín e anar+los à dtrádúa dê fuÍna a gdaotr o coüíirÉnb
minirno indbado em prcieb;
. Posiciofla a dÍnaduía nâ fóÍmâ e fir+la de modo ue nâo Íisao de deslceÍÍlenlo durânb a

3.4.6 SINAP

ARMÂÇÀO OE PILÂR OU VtGÂ DE L,MÂ ESTRUTURÂ CONVENCIONÁI DE

CONCREIO ARMÁOO EIí UM EOIFICIO DE I.iULTIPI-OS PAVIMEMOS UÍILT
zÂNDo AÇ0 cA-50 DE 

'0,0 
MM - MoNTÂGEM. AF_122015

Dela haÍnento

. Corn as bãrõ já coítadõ e dobídas, erccutí a íEí1tagen da rnadurÀ firardo as diveÍsas píbs coín ííÍE íêaozido, resíld-

tândo o projeb eshúÍd;
.oispoí os eÉp4*es pláiE com aÍasluÍEíb de m ínâalÍD 50cm e anar+los à amaduÍa de bíma a gaantÍ o cobíirÉnb
miniÍno indicaio em prc{eto;

. Posiciona a armadura na íôíia e frâla de rnodo náo de deslocarnento durante a

.Posicona os dispo6iüvos de anaração da dyenõia de acordo coín as especifcaÉes do poieto e firâlos com uso de resina

epóxi;
. DemarcâÍ a dv€Írâíia - mahÍializaç& dos eircs de Íe@nci4 demaração das faces das paredes a patr dos eiros ortogonais,
posicionaílento dos €§cantilhões pía deflraxaçà veílical das fiadas, exeo{ão da píÍrEira fada;
.Eievaçfu da dveníia - assenEnenb dos bbc6 c(ln a 

'rdizaçà 
de rÍganássa ekada com pdàeb ou brsnaga formâídGse

dois cordõ€s conlinuos;

de e coÍEofiilanE coín a da dvenaia.

3.5.2 S NAP
VERGA MOTOADA IN LOCO EM CONCRETO PARÂ JNETAS CCilI MAIS DE 1 5

M DE VÁO. AF 03i20í6

Dêtalhanenh:

. Aplicí desdpldaÊ m âêa de &na que fcíá eín coírbb coín o coicíeb;

. Firar a 6ma nas labÍais da akenaia já ebvada e execub o escoraEnb, posiionando os pontalebs qu€ suslenhrão a p€çai

.ConBípciionílenb, liSidez, esú queirede ê pruÍD da Sfila;

. Posiiona a amadurâ com gsp{adoíes pía gÍántÍ o coüiíEnb míniÍÍto;

.concÍebr a§ uEÍg€s;

. ProÍúvêÍ a Íelirada das fôínâs sonEÍ{e 0 coÍEreh resislêrEia süúcénb i§
VERGA MOI-DÁDA IN T@O EM CONCREIO PARÂ PORTAS COM ATÉ 1 ,5 M OE
vÃ0. ÁF_03/m16

0ehlhaÍnentol

. Aplicí desÍrdda$ na ,ea de ílíma que ltczá €ín conbb coít o concreb;

$cxrr^Àr E rrurxmr^ r savr6 Ãrxo.

F

92761SINAPI

92162

3.5.1 SINAPI 87503

ArvEMRtÀ DE VEDAÇÃo 0E BLOCOS CERÂi,irCOS FURÁDOS NA HoR|ZON-

TAr- DE 9x19x1gCM (ESPESSURA gCM) DE PAREDES CoM AREA rlourDA
MÀOR OU IGUAI Â ô[It SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAÀ.IENTO COIú
PREPARO EM BEÍONEIRÀ ÁF-06/2014

DetalhaÍEnto:

ALVETIAHA E \iEDÂçÃO

93187

SINAPI 9316E

b t ,í h kFer ct} ., úrir www.imperâtíiz. ma. gov br

Nr
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,Q,g ÊliÍÂDO DO IIARÁÍ{HÂO
PREFEITURA I{UI{ICIPAL OE II{PERATRIZ

SECRETARIA DE IÍ{FRAESÍRUTURÂ E SERVIçOS PúBLICOS

EMORIAL DESCRITIVO

SINF

cotíPoR.004

t.Fixar a í!fina nâs labrais da alvenariâiá elevada, oereout o es@ramenh,

.CoÍrfeíir Dosi*narÉnb, Íigidez, êslanquddadê ê pnrm da [ôrma;

. Po6ic$n, e ,ÍEdua coíÍr esoaÉdoíê§ prr ga-rÍí o coôíitBnb mi*rD;

.concÍetar as wígõ;

. Píomover a Íetrada das íôÍmâs soÍÍEnb o coíEreb aünqÍ

3.6 ESOUAORIÂS

Dosicionândo o§ pontalebs que §usbntarão a pêçá;

(ÍI DE PORTÀ DE MÁDEIRA PI.RA PIMIURÂ, LEVE, PÂDRÁO MÊDIO,

3 6.1
coMPosrÇÁ0

PRÔPRlÂ
60x190CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOST oOBRÁD|ÇÂS, MoNTA-

GET,I E INSTÂIÂçÀO DO BATENIE, FECHÁDURÂ COi.l DGCUÇÃO DO FURO '
FORNECTMETÍIO E TNSTAAÇÃO. Af 08/2015

KIT OE P@TA DE MÁDEIRÀ, LEVE, PADRÃO MÉDIO, 9OX1 gOCM, ESPESSURÂ
DE 3,5CÀl |TENSINCLUSoS: DoBRADTÇAS, MoNTAGEM E |NSTAIAçÃo 0O
&cÍEt{rE, co[,t ExEcuÇÀo 0o FURo. REvEsTtoA cotí MErAMtNtco Ltso .

FORNECIMENTO E INSTÂI.AÇÃO

. Utliza gabaih pía poÍlas ê 6&190cm deüdaÍEnb no esquado;

. Píegr a tavessa íc dd5 nEnbn€s udizarô os píego6 & 1&30;

. Pr€gr 06 síÍá6 uüIzados coíno ravas nc dds âí{ülos srf€rires ê em úis ponbs peípendicuhês a€ nbnbnbs, em ambos

os lados do b&nb, com prcgps de 1 2x1 2, gúaírlindo o esquadÍo da eúutuÍa;
. ConfrÍir se o vb deiüdo p€la oha esÉ de aído cúr õ dirEnsões da p<rt, om prêüsà de tulga de 3 qn hnb írc bpo coí!
nõ laterais do v&;
.Em ciÍlco posipes equi€paçadas ao longo &6 set§ ÍrDnbnbs (pemê), erecur pÍÊtur06 con bÍoca de 3rrn e crara pr€gos

em diagond, dois a dds, brmãndo um A'; úi[za pregos gdvaÍzados con cabeça, bit a 19 x 36, cíavando dois pregc a 1ftm
trnb do bpo coírp da base ê cada írDírblrtê;

Aphca umâ defiáo de omulsão befuÍnnca a írio nâ Íace erbÍná do mra!, ÍoínaÍdo úma canada de prok{à;
. Cdocí cdçGs de ínad€an para apoio ê posicionãneíb do Ínaro no inEid do váo;
. ConíeÍir senüro de ab€rfuÍa da púb, coh da $ldÍâ, pruÍp, nivêl e dinhdÍDnb do marco com â íace da paedêl
.PrcenctEí com Íganõsa bda a exbíEb do v& êÍrtE o rÍríaoDâBú e a põede; a aganâssá dêve sêÍ 4licada com coÍs§
Énaiâ dê ffi (ss 'sea), s€írdo bem eiloada ente o míco e o conbíno do vão;

. M miíim 24 ho€s 4ós a aplhacão inidd, ÍdÍar os calcrs de madei? e pÍrêlf,àeí os espqos com ígarn§§. 'íaofa';

. Medir a ta€6sa $peíi, do mato e r@ítr o ftcltr coíEspondênb do dizí coíí poquena ftrga;

.Com aurilio ê gdaÍo, êxecuf os coíbs a 45' (Írda€quaüh) nõ êrtE Íidades da peça que guanec€Íá o lopo do maco /
batenb;
. VeÍifcar a â|fuÍa dos dizaes que seráo fixados Írc Ínoítalbs dos balenbs e s€{Íí o ercedenb;
.Apon(Í «is píeg6 na pats centd da peCá anEiríÍÉnb íêcoítada e posiioná-ia exâbmenb no bpo do maco / bâ&nb; não
proíD',,€í a firaê dê6níiva;
.Enc*ar na pêça pr6fxade os dizres ncr mon(anbs do Índro / b*nb (na sua posiçb fnâl) e risaí caín l+is a posiçáo do
corte a 45', úlizaúo coorc gâbaío a pEa pÍ+tuada
.Proírc,rer o co.b a 45' das exb€rddad€s dG diza es (peçrs cdrcspond€nts as Ípntanbs)e frí os dzaes coín pr€gos sem
cabeça. êspqadG a ca& 20 ou 25cm, iíkia0do pda peça sup€íú
.Po§ciona a Írha de poíb no maÍco / babnúe paa nraca (Íiscã) os f6chos que dewÍn seÍ ajusüdo§. 0 ajusle deve s€í êib
delandese luga de 3 ÍrÍn em Ídaçá a bdo o coffiím do maco / b&nb e de &fln em íd4áo a ntud Ímd do piro ar6ado. 0s
cortes, §e necê§áios, deEín seí Êibs cam dána e foímb;
.Marcaí a pos(âo da dobrad(:a;
. Mar6ar, com auilio do taçâdoÍ d€ dtura {gradoho), a pÍDtundidade do co.b paÍa a insialação dõ dobrad(:as;
. Nas p6ições Í|acad6, ere.ubr c eícáes dõ dotfadi;as coo o a lio ê fuÍmão bem aÍado;
.Coloca c de laninado Ínelanin liso ms &lis ledos dâ

coirPo§ÇÀo
PROPRIA

coMPoR.027362

stcrÉÍ^iu E Frrtll[,rur^ É r6,x6 ÂlIc
iIY',íbrlEddc',:6.Úla www.imperatriz. Ína. gov. br

üfíê :l

Detalhamenlo:
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I4s E!iÍÂDO DO

PREFEITURA TíUIIISPAL DE IM
SECRETARIA DE IIIFRAESÍRUTURA E SERYIçOS PúBLICOS

EIIORIAL DESCRTIIVO

. Utliz, gabaib p-e poítâs de g0rl90.rn dêliraÍElÊ m esquâÚo;

. Pregr a tavessâ nc dcÍs íÍbntaibs úiÍzando 6 FEgos dê , &30;

.PÍcgr o! süÍdba ulilizado! coíno favÉ n6 dd! âogúlor lupiÍide! g êín dds poobs peípendirulaes s amtanbs, ern anüog

ca lados do báenb, cofi pregos de 1â12, gaaíindo o esquaüo da e§hitía
. Conbir se o v& ddlaô Éa ob.a ê.tá de @do cqn õ dhErÉõês dâ pqb, coín pÍevis& de t gâ de 3 cm bnb no bpo coíno

nas lâbÍais do váo:

.Em cinc! posi;ões equifsp4adas ao longo dc sel§ rÍpnbntss (p€írl6), êxêaut pÍtfuí!6 coín bípca de 3dxn e cíavaí pÍrlos
êm diagond, dds a dds, lbrmâído um 1(';utlizt píEgos gdví zedo6 coín cáàeça, bilolâ 19 x 36, cÍav do dds píêlG a 10cm

lanto ô bpo c!íro de ba6ô da câdâ íbnlrnb;
.&lica uma demâo dê €mulsáo befuíriíosâ â fio na Íer extÍna do mato, foÍmanÔ umâ camada de prc,Eç&;

. Coloaa cáços dê íiaddra pda 4d) ê posiÍndÍEfib do tÍEEo m intsíix do vãoi

. Conftíir ssíido de abeít re de poíta, cob dâ solêira gurD, nlrd e dioherEflb do ínãco coín a íe da pr€de;

.Pre€nch€r com üganõsa bda a êxbnsão do váo eÍtê o macoJbabírb e a paede; a argamassa deve s€í aplicada com consig

ência de 'feo6' (s€rÍ*-s€ca), sefiro bem 4rloada eíte o nEro e o conbím do vão;
. |b Íniniio 24 horõ 4ó6 a 4|&4e ini:d, í9t z 06 adço6 do ín«i€ia € FBíahd 06 66pÍr§ 6oín ígtnõ6a 'íaoÍJl
. Medir a raEssa superú do maco e rccoíh o teclp coÍrEsgondenb do diza com pequena ftÍga;
.Com aurllio de gaüaib, sre.ubÍ os coíts a 45' (mile.q0adÍia) n6 oüeíldadês da pEa que guíEceíá o bpo do maco /
b&ibi
. Verificar a altúa dos dizaes que s€íão fxados nG montsnbs dos baEnbs e sêÍrí o êIcêdenbi
.Apontr dds pÍ€gos na pdG cenfd da pêça aiEirÍÍÉnb recoítada e posicbnâla exatafiEnb no bpo do marco / babnb; náo

Foílbrs a 6ração de*úiva;
.EncdraÍ na peça péfxada os dizães nos rplÊíts do n|õEo / bônb {na sua po6çb frnd) e Íisca cún lais a posiçào d0

coÍb a 45', ulilizando coíp gabrib a p€ça péfradC
. PÍoípver o coíb a 45' das exüefiidades do6 dzí ês (p€aÉ6 cdrEspoíldentss as nbnlanbs) e fira 06 alizres com pregos sêm

cab€ça. esp4ed6 a câdâ 20 ou 25qi, Íioarro pda peça sup€íbc
.Posiciona a tolha de porta no maÍso / babnb paa macd (Íbca) c úectDs qlÉ de\€'n seí 4ustado!. O 4usb deve seí feito

d€ ando!€ ftlga d€ 3 ím sn €leçãro e hdo o conüxÍD do íBÍ@ / be9íh o de &yn si relação e niv€l trC do pjro râbado. 06
coíbs, se ÍEcessâbs, de,rÉrÍr s€í idbs com plaía ê bímà;
. MaBaí a pciç& dõ dokad(:as;
. Maca, com auílb do taçador de âltJra (gÍarinho), a pÍúndidade do coÍb pa-a a nsdação dô doürali;6;
. Nas posides mícadõ, er€.uE c eílcáe6 d6 &haüás coín o ani5o de bím& b€rn afado;
.Coloca de laminado Ínelami liso nor &Ís lado§ da

90844

Dêta haÍrPnto

. ConíeÍir sentdo de âbeÍfura da cola da

KIT DE PORTA DE MÁDEIRA PÂRÂ PINIURA SEMI.OCÂ (LEVÊ OU MÉDIA),

PÁDRÃO MÉolo, 90X21octt, ESPESSURÁ OE 3,50ti, rÍÉNS INC|-USOS:DO-

BRÁDIÇAS, MONTAGEM E INSTATAÇÂO DO BAÍENTE, FECHÁDURA COM
ÉGCUçÃo 00 FURo - FORNECTMENTo E rNSÍArÂçÂo ÁF_08/2015

. Uiliz{ gddito púa poí16 d6 g'ü21&ltl dcvidrtlnG no Bquadíq

.Rega a talressâ n6 üis Íbnbnbs ufrzaúo 06 pregos de l&30;

. Prcga os saÍâbe úlilizados cooD ia,as ic dcis àEd6 supêíkyes e em d(À ponbs peíp€íúiculrEs c ÍrDntanbi, em antos
os lados do babflb, coíÍt píêgos dê 1â12,oaa hdo o esquado da êsfúturâ;
.Coífuir se o v& dêixâdo pola obía esÉ de ddo c.ír õ diÍrEnsões da pcb, coín pÍêvisão d€ folga d€ 3 cm bíb no bpo coÍÍro
n6 labrds do vb;
.Em dfto pclirôês eCuiêapqâda6 ao longo dG setrs Íbnlatb§ (peínõ), ereartr píêÍrí06 coíll bíüe ê }fin o oíávs písgo6
em diagonal, dds a dois, íbímando um 'X'; uliÍzí píegos gdva zados mín cabeça, bMa 19 x 36, cÍavado úis pregos a 1&m
laú do bpo coírD da base de cada í!nlâ|b;
. Aplica uma d€ínão de erÍulsão betuninGa a fb na fe erFm do míco, bÍnaÍldo uma canâda de 9rotsçà;
.Coh0,cdts6 rh made{Ía paÍa tu e poiôrglEnb do mím no inBú do vào;

nirrele dinharcnb do marco com a f eda

SINTRA

3.6 3
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âIÍ,trM5rdÉ'@6,-lÚ wwYí. impeí_âtrÊ. ma,goY bí

fsr-rN F R A-l

[,",.,"5ê

SINÁPI



,e"

s
. Preenchs corn ,gami§sa bdâ a exbnsh do v& eíbe o mâícotabnb e a ,aede; â

Snciâ de'íaÍoía' (s€Íni-sêcã), sendo bem 4iloada ente o marco e o conbmo do v&;

N'
11

ESTADO DO 
'{ATÀ 

HÃO
PREFEIÍURA llui{ICIPAI DE IT,IPERATRIZ

SECRETARH OE ITIFRAESTRUTURA Ê SE PúBLICOS

ME ORIAL DESCRITIVO

sêf c0Tn

. ilo minidD 24 hoÍas Tós e 4lbeçâ iÍ*iaf, Í€,tia o3 cdçor dê Íradeia e preeúhêí os esp4o6 coín ígdnea 'hÍoía';

. Medir a t"avÊssa sur€riÍ do mãro ê ÍecorF o tEclp codEspondefib do dizí c4ín pequeíâ irgal

. Com aurllio & gabaib, erecuB os corbs a 15' (ÍÍda€squadÍia) nâs eúeíÍidades da peça que guanêc€íâ o topo do maco /

bdents;
. VeÍifcaa â alüÍã dos dizíes que seíão fxados Í16 ÍÍbnhnbs dos bâbnbs e sêÍÍa o excedente;
.Arontaí dds prêgos ía paÍb cenfd da peça allBixÍrenb rêcodada e poshionâla exalamenk no bpo do maÍco / bâtsÍ]b; ná0

proÍÍlovq a fxaçáo dgfinôvâ;
.Encairar na pêça pêfrada os alizíEs nos ÍDntânbs do íÍrrco / b&nb (na sua poshâo fnal) e Íiscí cql lápis a posiç& d0

coít a 45', úiiliz.ndo coíro gabaito a pEa péfxda
. Píoímvêr o coab a 45' dõ eteíidades dos dizí e§ (peças ccíÍespoodenbs as ntontanbs) e fxd os alizaes caÍn pregos sem

cábe.,a. 6sp4âdc â cada 20 ou 25cm, inicEndo pda peça sl4êíioí
.Posiciona â tolhâ de poÍta no mãEo / b#nb paa macar (íi!ca) c trclDs qLE de,,€m s€í 4ustados. O 4usts da/e s€í Erb
deirand+se ftrga de 3 íÍm e$ daclo a bdo o conb.m do mrco / b&tb e de 8Í,In em rdação & iivel fÍd do pi§o aabado Os

coítr6, sê necessrirs, dercm s€í ldb6 coín ddna e bm&;
.MaÍcaÍ a pciih das dotíadi;as;
. Marca, coín auilio do taçadoí de dbía (Eadnho), a píúrndidade do coíte pía a iltsE4ão das dobGdiçõ;

rnaÍÉdas. executar os encàes d6 com o aúrilio de bÍrnào bem

3.6.4 SINÁPI 90843

KIT DE PORTA DE MÂDEIRÂ PÂRÂ PII,JÍURA, SÊMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÁO MÊDIO, 6OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCTUSOSI OG
BRADIçÂS, MONTAGEU E INSTÁLÁçÃO DO BAÍEN]E, FECHADURA COI',I

EXECUÇÁo D0 FURo - FORNECTMENTo E |NSÍÀLAçÃO. ÂF_08/201 5

DelâlháÍnêntol

. Ulilizar gabaib pra poÍtas de 80x21 ocín êvid'l|enb no esquadroi

. Pregaí a Íavessa nos dois íonbnbs ulilizaÍdo os píêgos de 18130;

.PÍegâí os saÍafuG uüizados como tavas íos dois ângulos supeíbres e em dois pontos peÍpendiculaÍes aos íroíhobs, eln ambos

os lados do babnb, com píegps d€ 1 â12, granlindo o ê§{uaúo da eshrtría
.CoÍíêdr sê o v& dgixado pda obía e§lá de @do cqí as diírnsôês da poíta, coín previs& de tolga dê 3 co taíú no lopo coíro
na§ laeíai§ do vão;
.Em cinco posines equi{§p4adas ao longo do6 sêls írrntanbs (pemas), erccutí pêfuÍos coín bílcâ de 3íÍín e cíâvar píegos

em diagonai, dds a dds, bmalldo un ,C; utliz, píegos galvalzados coín cib6ça, bida 19 r 3,6, cÍavaíú dois pÍelc a 10cm

bnb do bro cotl da base ê cada mnffi;
. Apllcí uma d€ínó de emulsão betuÍinca a iio na he ertíE do mãro, bínaftro uma cmada de rcêçá;
. Colo.ã cdços de madeira paa +do e posi*rsrÊíúo ô maro no id§ú do vâo;
. ConÍeÍiÍ seítdo de abertura da pdta, cob da $ldra tsuí'm, nl'rel e dinharEnb do maco com a fee da paede;
. PíeencheÍ com arganassa tDda a erbnsão do váo êúe o maco/batsnb e a parede; a argaMssa deve seí arlicada com consig
Éncia de 'íaÍoía' {saíri-§&a), sofldo b€ín ailoada entê o maÍco ê o conbíno do váo;
. N0 minimo 24 hoíâs apôs a aplicação iíicid, retraí os calços de mádêiâ e preeÍrheÍ os espaços com aganassa 'farofâ';
. Medir a faressa supeíiy do mârco e íecoítr o teclD coíÍ€§poídeíb do di2ã coín pequena íolga;
.Com aurilio de gabarib, erecutar os coítss a 45' (mda.€squadria) nõ eúemidades da p€çâ que quamecêÍá o bgo do míco /
balente;
. VêÍilicaí a alfura dos alizíes que seráo fixa(bs no6 ÍtoíÍantês (bs bâlenbs e $íÍã o excedente;
.^pontar dds pregos na paíb cenbal dã p€ça anbíimenb Íecoítâda e posicionà.la êIabírEnb no bpo do maÍco / babntêi náo
promoveí a fxaçàó dúÍiliva;
.Encaraí nâ peça pÍéfixada os dizaes nos monbnbs do mârco / batenb (na sua posiçto fnd) e Í,scd cmt lápis a posição do
corle a 45', utilizando corno gabaib a @a prêtuadâi
. ProíDver o coít a 45' dõ exnríddades dos diz, es (peças cüres@ndenbs es Íiontantes) e fxa os diz-es com pregos sem
cabeca. esD&ad6 a cada 20 ou 25cm. iíiciendô ode suDêrior,

-l

?3(

N
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ESTADO DO iIANAÍ{HÃO
PREFÊITURA iIUIIICIPAL DE ITIPERÂÍRIZ

+

SÉCRETARIA DE IÍ{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

ITEIIORIAL DÊSCRITIVO

.Posiciona a fulhâ de porta no mrco /
deixandose ftrga óe 3 íÍm em Ídaç& a

babnb pa'a í!âc, (riscr) 06 iechos que de\em sêÍ âjustâ&rs 0 ajusb ê,re §€Í hib
bdo o coírbaÍr, do mãro / belÊnb ê dê 8ÍrÍn em rdâção ao nil/el find do piso aabado. 06

coítss, se nee§âi06, dewn s€Í Êiklt coÍn pldna ê bmáo;
. Mâícar a pGição das dobíadDas;
. Marcar, co.n ardlo do tâç.âdoí de alt Íâ 6rdrinho), a pÍofundidade do corb pãa â insdâção dê dobrad&õ;
.Nas exêcutâí os ênceiles dirs com o aurílio de foímão bem

SINAPI ÍARJETA ÍIPO LIVRE/OCUPADO PARÁ PORTA OE BANHEIRO

DetalhamentD:

. Será Íeila a instdaçb da laieta do tpo liweJocupádo nás de barheiD.

3 6.6 c1518 JANELÀ DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MÂXIMAR

oetalhaÍE o
. Coín aurllio de ch4ô êaüeitas de aço ou dumidb, posict)na a esquadÍia no inEÍioÍ do contamãro, manbndo aproxiÍnadamíb
a§ me§ma§ 619ô nõ du6 latsíais, no bpo e íâ bas€;
.Uli,izando cúE gàaüo a própÍia êrqlladia, de!/idaíBb íivdada e 4rumada, marí no confaÍaro a po6Ítâo dos píásos ê

proceder à iJr@ coí€spo0dede;
. Aplaí mabíid vedanb em bína ê co.dão em bdo o conbílo do coúõnaro;
. Posidona a esquâúia de bía pa"á dglfo da êdifc4ô, hzendo píess& Íro ÍEbÍid vedanb;
.Apaáusã a esquaüie ío conüanaco;
. Se a§ Íolhas estiverem do nos tilhos e testr seu funcionanento

VIDRO IISO COMIÂI TRÁNSPÁRENTE ESPESSURA 3'JM

vidroliso tansparcnb nasjanelas d06 banheiros

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHÀPA,87X21OCM. COM

GUARNICOES

3.6.7 SINÂPI 72116

atu

N

74046123.6.5

SEINFRA.CE

SINAP 73933í

oetaiharEfibl

. Será executado poílã de Íeno, de abia, lipo ch4â lsa, coín

COBERTURÂ

l

3.7.1

0etalhaínenb:

tA cobêaturâ seíá coín edfirtra lÍptâita ên baoua oú tdlia, v& livíê dê 12í, coín Íüneciísnb ê ípntagêm. A insdaçà s€rá

íe acoído com as noímâs do hbíicanb € 4íovda pda fEcdização.

IEtltÁMENro c0ü, ÍELHA DE ÀçOiALUMINTO E = 0,5 MM, CONí AÍÉ 2 ÁGUAS,

rNcruso rÇAMEMro. ÂF_06/2016

. Na erecuçá h sêíviçc os tabdhadaes deveíb esú munidos dc EPl's necessáiG, sendo que 06 cir,G de segurançâ ta/a
quedas dêveíào esú eoplados, afarés de coídâs, a hílas ou garúos úrcúlados à estutúa;
.0§ íDntadoíes dêveíà caÍinha sobe táàuâs Adadas sotÍe as teíças. senô ô tá6üas providas dê dispciüvos que iípêçãn
seu esconeganenb;
.Antes do inicio dos s€Niço6 de coloc4ão dõ Bhas devem seÍ confuidõ as disposbões de lesouras, írEiabsou.õ, brças, eie-
menlos de contavenbnenb e oufos. Derre dnda seí vedficado o disbnciarEnb enüe bÍÇas, de forma a s€ ahnder ao recobÍiÍpE
to üansveM especificado no pojêb e/ou ao recoüíiÍneíb miniÍÍto e§label€cido pelo íabÍicanF das blhas;

deve seÍ feih coín À lelhes dinhadas na hoíüontal e na venical

ESÍRUTURA MEIÂ]-ICÂ EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M,

FORNECIMEMTO E MOMIAGEM, NAO SENDO CONSIDERÀDOS OS FECHA

MEMTOS MEIALICOS, A§ COI.UNAS, OS SERVICO§ GERAIS EM AT\,INARIÁ E

CONCREIO ÂS ÍELHAS OÊ COBERTURÁ E A PINÍURÂ DE ACAEA,IíEI.JTO

coúrPosrÇÀo
PRÔPRIÂ

3.7

coMPoR.025

3 7 2 SINAP] 94213

DêlâlhaÍnenlo:

t om& E Euõrl,nr^ r 5aír«6 Àhx6
àlY',dktiÉdÊct}íó9j. \íwtY, imperâtriz. ma. goY br

deve

DelaihaÍienlo

colocado. Serâ

368
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ãg PnEFEITUR^ lluÍ{ICIPAL DÊ IltlPERÂÍRIz

SECRETARIA OE IIIFRÂESTRUTURÂ E SERVIçOS PúALICOS

ESÍÂDO DO

MEt'ORIAL DESCRITIVO

seÍ inÉiade do bdrd pra a cunE€ira sêírdo ô águ6 opoÁ16 Íbntâd6 simrÍáí1êítnb no sentdo cont io a venb predoíÍ
nanb (tChils â baiâvenb rcaobcín Hhâs a sotaÊnb);
. Fixí âs t h6 €ín quaüo poínÀs dinhadog, sarÍpíB ne onda db da lelha ultlizando pa-á.tso autop€íftranle (Erçá sm perfl íEàú
m) ou hôE írta corÍ! qancho em fuío qdvdirado (bíça €rn Ílaldla);

lenha e amássâ a blha mêtdica NNa ou hasl!6 com ros.a náo dê\ê set dado

3.7.3
RUFO EI,I CIIÁPA DE ÂçO GALVANIZADO NÚMERO 21, CORTE DE 25

INCTUSOÍRANSPOR]E IERTICAI, AF 06/2016

Detalhanrento

. Na execu(á dos seNiÇ6 os tabaihad!,e§ dev€í& edí munidos dc EPfs necessário§, §endo $rc o§ ciÍb6 de segurança üava
quedas de,,!íáo estaÍ aoplados, úa/és de cúdõ, a brçás ou ganchos vinculdos à estrufura (nunca à§ íDô, que podeíb rcmper

ou soltaí com certa f.cilidâde);
.0s ÍDítadoíes deveíáo crninhar sobíe Ébuõ âpdádas so&e 6 bíç6 ou caikos, sendo as lábuas pÍoüd6 dê disposiüvo§ qLre

impeçam s€u escoÍregarnento;
.ObsetuaÍ o fiel cuÍrpriíEnto do prcieto da mbeÍfuÊ âtendendo a s€ção fânsveÍsale o posicionamento especficado para os rufo6;

.Promoveí a unib dõ peçê €íÍ A gahEnizado nediaÊ fr4& c!Ín Íebibs de repl.so e soldagem com flete contnuo, apôs

con,ênienle limpeza / aplicaçào de íuo nas clEpô a sêÍem unidõ;
.FixaÍ as pEas 0a esüutura de madeira do blhado pc meio de p.ego6 de 4o inor Íegulaínenb esp4ado6, íeiuntando a cabega

dos com selante a bâse dê

SINAPI
CAIHÂ EM CHAPA OE AçO C"\TVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOTVIMENTO

DE 50 CT', INCLUSO IRÀNSPORTE VERÍICAT ÁF.06/2016

Delalhâmento:

. Na execucê dos seÍviç06 os fabdhadoíes deveíáo edí muoidos dG EPl's í€cessáio§, sendo que os ciÍbs de sêguÍaflça fav+
quedas dewÍáo esta eplados, afa/és ire cúdê, â 8çõ ou gEichos únculados à eshrtúâ (nunc€ às 46, que podeíâo rompeí

ou solta Çom ceíb fõilidaê);
.o3 ÍrDnbdorês d€úríão cadnhí sobí€ É6!ás 4ddas sobÍê as bíças ou cábíos, sêndo as tábuas pÍDvidõ de disposili!06 qlJe

iípEãn s€u escoíÍegarcnb;
.ObsêÍví o Íel cúpriÍEnb do poia'lo da cúeít â, eíêndo a seçào fdEv€Ísd especiÍrcâda paa as càas e o caíEú mi.

niÍrD de 0,5 % m sêrlido d6 fubos cdeba€§l
.Proínc,reí a uíiào dõ peçes em A gd/aÍzado mediaú Íxação coín rctibs de rep'no e soldagfín co.n fleb coÍdnuo, 4G

e

CHÁPIM DÊ CONCREIO NPÂREI'TTE COM ACABAMEI'ITO DESEiIPENADO,
FoRrrA DE COÀ,|PEN§1DO PLASnFTCADo (MÁDE|RrD DE l4 X 10 CM, FUND|-

DO iIO LOCAL,

con'ênienb fueeza / 4licaçào dê íúto nas ch4a a sêft$ uí*r6;
. Fixr as p€ç6 fla esüutura & madeka do Hha& pc mtu de pregos de 4o inor Íegulameílb espaçad6, rejudando a cabeça

3.7 5 SINAPI

Delalhanrento:

. Serà execuládo de concretl apaênle com âcâhrneob des€ípenado, em bdo daübanda do vesüâio.

FORRO

coúrPosrçÁo
PRÔPRh

FORRO OE PVC, EIV! IÁÀ.IINÁS DE 6OOXIOCM E ÊSPESSURA DE 8MM, IISO.
INCLUSIVE COIOCACAO, E ESÍRLMJRA DE SUPORTE

Delelhemento:

. Pêól erÍudado, a parlir de PVC de alb iÍipaclo (Poiidoreb de vinil Íigiô). O turÍo de PVC pode ser ígido ou fferivel. Ánbos são
c0mp0s10§ p0í pdíiêb liír€íes, quê sê eíráãn eúe §i pelo sisbma machcfêÍEa, náo apar@endo êÍrEndi§.
.0 ÍoÍo de tryC bm peso rcduzido, aplirçà simples e úpida com gr-rpo6 ou paailsos. 0 toÍro de PVC rcsisb pêíGitíÉnb à
maiotia ôs agenbs quiÍ c06, dêtsígêntss usud§, g6es industiab, tleos e graxas, bem corno a baclérias. Peflnanece inalbrável
ao§ ftíôÍEno6 da coíro§& do í do mar e do6 fungc.

e aha re§s$noa das firados nas eshÍuías da cobeÍtira íiero de

qorr§l^ r *xra'r&mJr^ r §aÊáçc ,iiiÍa6

942283.1.4

SINAP 94231

71623

3.E

3.8 1 COMPOR.OO5

. Devrdo ao baúo

tIY',íhrF@CP§Úlo
kFeecpj6',!õ./lÚi't.

w\óv. impêfâtriz. ma. gov br

metâlicos



ESTATX' DO TAR.AÍ{HÃO
PREFEITUNA XUÍ{ICIPAL DE IiIPERÁÍRIZ

SECRETARTA DE IIIFRAESTRUTURÂ E SERVIçOS PúBLICOS

Ef,ORIÂL DESCRITIVO

(nEtalon) peÍffiÍtenb nivelados, e a estss fixâdos pd ÍÍ|eio de rcbítes Íietáicos
. Foíros as§enlados com íecortes e fuÍos em loads nà sêr& eeitos

3.9

3.9.í

SINAP

DetalhaÍÍento

de madeÍa.

I

NO

FL

.Talis.anenb da bõe e Exe{ução das mestas.

. lanÇaíEnto da ,qahassa @m coli€Í de Éeío.

.Compíess& da câmada mm o doíso da coltlêÍ de pedleiÍo.

. SaííêãrEnto da cdnede coín â rqlua mêtábe, sêguindo as mssbõ srecuhdõ, ÍeliÍandos€ o êrcêsso

3.9.3

DelâJhaÍnenlol

.Ídis.aEnb da bâsê e &ec'4à dõ ÍÍEstõ.

. Iaí{aÍEnb da agamassa coín coltEÍ de pedeiD.

. CoÍnpress& da canada com o doíso da colh€í de pêúEiro.

. Saí*atE[b da cãÍEda coín a Égua Ínetdia seoúdo ê ÍEstõ erecubd6, Íe&andese o exc€sso.

de mabi.a.

394
REVESTIMEMTO CERÀÀ4iCO PARA PAREDES INTERNÀS COI,I PLACAS TIPO

ESI.IÁI-TADA ÊfiRÂ OE DIMENSÔES 2OX2O CM APLICÂDAS EM AMEIENTES

OE ÁREÂ MÁIOR OUE 5 I.P NA Á].ÍURA INÍEIRÀ DÂS PÂREDES. AF 06/2014

Detalhamenlo

.&lba e e6bfireÍ a dganassâ & assenfrEnb, soüíe uma bêê b(.kllenb ÍíTe, 6eca e cúeda, coín o lâdo li6o da desêínpena
deira foíÍnando uma cãnada unifu.Íne de 3 ím â 4 írxÍ soõíe teá bl que feíits a colocaçáo das pl õ ceràiicas e qu€ sêja pos,

sivel íespeilã o bmpo de abeÍtrra, de acoÍrro coín as condições dnosíéÍi(]6 e o lipo de agamâssa úlilizada.
.Aplicar o lado denbado da deseípênaldrâ sobíe a canada d€ aÍgamõsa tfiíando sukos
.À§enâ cda pêça c€íàdc!, coíÍpriíindo ,naru*ÍEnb oú aplicando p€queÍps iÍpeb6 con malelo de bonaha. A espe§s{ía
de junbs especificada pía o úpo de ce.áíni:a devqá seí oheí\,ada po&ndo s€r obtda eÍrprelandcse espaçadces prcvtame0b
gabaitâdG.
.ApG no mlnimc 72 hoías da di4áo dõ placê, 41Ea a aganassa pra rêiuntmenb com auxilio de uma deseÍnpenabía de
EVA ou boíÍeha fl1 írpvÍrEnb6 candnlrc dê vi e ,rÍrn.

Prso

EMBOÇo, PARARECESTMENTO DE CERÂMrCA, EM ARGÀ.1ÂSSA TRAÇo 1:2r8,

PREPARO MECANICO COi.l BEÍONÉIRÂ 4O()L. ÀPLICADO MANUALMENTÉ EM

FACES INTERNAS DE PAREOES, PARÀ ÁJúBIENTE COM ÁREÀ MAIOR OUÉ

10túz EsPEsstRA 0E 2ü,0i( coíi/ ExEcu$o DE TÁljscÁs. ÂF 0020í4

SINAPI 87265

87535

5IN F

SINAPI 87879

87529

CI.TÁFISCO APLICÁDO EM ALVENARIAS E ESTRIJTURÂS DÊ CONCRÍO IN.

IÉRtiÁS, Coi, CoLHER DE PÊoRÉ|RO. ARGAMASSÂ TRÂÇO 1:3 CoM PRE-

PÁRO ET,I BETONEIRÂ 1OOL, AF O6/M14

. UíEd€cí a b€sê pÍô erif íessecarcíb d8 ,ganassâ:

.Com a úqaíassa prepída coífuíIÍE especificado p€h F$etsb, 4lica om cdher de pedreiÍo úgoío§anênb, toínando uma

crnada uíibÍne de espessura de 3 a 5 Írm.

I!,IÁSSÁ ÚNICA PÂRÁ RECÉBIMENTO DE PINTURÁ, EU ARGCIíÂSSA TRAÇO

1:2:E, PREPÂRO MECÂNICO COM BEIONEIRA4OOL, APLICÂDA MANUALMEN.

TE ET' FACES INÍERNÂS DE PAREDES, ESPESSURÂ DE 2OíIí, COlt{ EXECI}
O DE TATISCAS, AF-O62OI4

REVESNUENTO

qcrrÍra 0€ ll.uEmmmr qÍ6 rii-Í6
.IY.,'í'krEÍÚtscE|65,1I
rFe{@,Ú'!5...ã/ol{ó

www. imperôtriz. ma.gov br

i srNFR^ |

l,*,-21&

DetalhaÍnento:

SINAPI

. LiÍpaí a âÍea coín pano uíEdecido.

ls.ro I I
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s ESTADO DO HAR,ÀÍ{HÃO
PNEFEITURA ÍiIUIIIOPAL DE IüPERÂTRIZ

SECRETARIÂ DE TTFRAESTRUTURA E SERVTçOS PÚBLICOS

fEiIORIAL DESCRITIVO

310 1
LÁSÍRO DE CONCRETO MAGRO, ÂPTICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPES

SURA DE 5 CM AF_07_2016

DetalhÍíÉnto
. Lança pa.b da água e bdo agregado na bebodrÀ colocando_â gm Ílo illE b;
. tânça o ciÍnenb confoíÍÉ dcagem i0dbada;
.Após dgumas vdtÃ da bebídÍe, lâírca o Íe§aíb dâ ágoa
.Respdla o bÍpo minÍrp de mistuÍa indGado peh mídizaçáo Écnica ebu pdo hbíha.rte do equipaEnb, p€ÍÍÍiündo a

os macriais.

3.10.2 SINAPI

Detalhamento

.&lica e eslendeí a íganõsa de õsentxÍpnb, soue a base bB[E0b liÍÍpa, seca e curada, com o lado líto da desempenader-

Ía Íoímndo uÍta canada unifrÍÍE de 3 Ím a 4 ÍÍm sobír ,!3 tí qta fIitb a coloceâo dõ plaas c€ràni)õ e que seja posslvel

Íespeitaí o bípo de aieÍhÍa, de eoído con ê coodiles atmsÉíicas e o üpo de ígamssa utilizada.
.Aplicar o lado deúado da dese(penatsra sobÍe a canada de ígarlõsa fumando sulcos.
. Asself cada peça ceíàÍÍ;a, coítpriíindo ínanu*ÍEíb ou 4licando pequeoos iípacbs coín mâblo de boíaha A espessüra

de junb especifcada paa o lipo ê cêíáÍÍÍ@ dâ,!é seí obseoada podendo sêí obüda empregandcse espaçadores pÍEvian*íte

0abritadoG.
.Apos no miniíÍD 72 horas da 4licação úâs pfe6, Tiica a alaraÍsa p-a ÍeiüntaÉnb coÍn aürilb de uÍra desÉfipeÍadeira de

EVA ou boírahâ em firrüfipnbs continuos & vd e wn.
!Ínedecrdo.

REVESÍIMENTO CERÁ}i,IICO PARA PISO CO.l PIÂCAS TIPO ESMÁI-Í/OA
EíRA DÉ OIMENSÔES 15X45 CI!,I APLICÂDA EM AMEIENÍES OE ÂREA MÀOR

ouE 10M2 Af_@m11

3103

DelalharEnlo

. Coítâr as pleas ceíàmicas em iai&s de 7cm de dhra.

.Aplic, e esbndeí a dgamâssa dê asserrtalEnb, soôíe um base bdÍEnb liÍpa, sêcâ e cúadâ, com o lado liso dâ desa{Ípena
de[a, bímando uíra canâda uniftxnE de ]rm a ftm sohB rra H qlr Aib a cdocaçà d6 pla€s cerà*:õ e que seja possi,

vel respejt o bÍrpo dê âbefura, de aordo coín õ coodiFes atmsÍâiras e o lipo de ,giamâssa ulilizda.
.Aplicí o lado denbado da dêseímenadeiía sobíe a caÍada de argamõsa bímatdo sulco6.
.Aplicí una cenada de agaÍEsa cdalb m ftuz dô p€ç6,
. Àssentaí cda p€ça ceírnica, coíedírindo ÍiEnudíglt ou Tlhando pequenos iÍrpacb6 com maÍblo de àqÍeha Â esp€ss!ía
de juntas especifcada paa o lipo de clrrlica rraÍ€râ seí oE€írrada poêndo s€Í oHda empregandGse esp4adoíes pÍ€úaÍne0b
gabadtados.

.&És no midmo 72 hoíõ da 4lirçà das de6, 4liã â ígriassa paa quftInenb com auílio de uma deseÍÍpenabra de
EVA ou boíreha ern ÍÍpviÍnenbs conlinuG de vd ê vgÍ.

a âea cofi urnedecido

ELETRJCAS

RODAPÉ CERÂIüICO DE 7CM DE ALÍURA COÀ,I PLACAS NPO ESMALTADA

EORÂ OE DIMENSÔES 6OX6OCM. AF 06/2014

LLN.iIMRIÁ TIPO CALHI, DE SOEREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIOA
E tÂ[,lPADA FLUoRESCENIE 2X20W, CoMPLíA FoRNECIMEMÍo E INSTA-

LÂCAO

3.11.'

. Seíá instâlada lurdnária cdha, d€ com realor de

SINAPI

Ídfniu E L*uÃftnn^.s.ivÍor 
^txo.

e lànpada íuorêscenb 2r20r, coípl€la.

5

sl

95241

87251

SINAPI 88650

3.í1

co,rPosrçÁ0
PRÔPRN

coMPoR.006

97612
LÀ,íPADÂ COIúPÂCTA FLUORESCENÍE DE 20 W, BÁsE E?7. FoRNECIMENTo
E tNSÍArÂÇÂO AF_1 1/2017

Delalhaíleíto:

3.112

fuY,,diÚrlÍp.recó5,Úla \íww. impêratriz. ma. gov. br

] u'*'

DelelhrrÉnio:
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ESÍADO DO HARANHÃO

PREFETruNA U ICIPAL DE IIIPERÂTRIZ
SECRETARIA DE IT'FTAESTRUTURA E SERWçOS

Et OR|AL OESCRITIVO
SINFRA

6t
. Conect+se o soquete aos cabo§ da Íede êléti., já iÍisHdos;

al ito

3113 SINÁPI

. Lrlilizando os têchos deirados disponívêis no6 pontos de fomeciÍrEnh de energia, ligám_sê os caÔos * bínada§ (mÓd!lo)i

. Ern fu+sê o Íúdulo ao na

To ÂDÂ BAIXA DE EMBT IR í Móouto), 2P*Í 10 A NctuNoo
pLAcÂ. FoRNEoMEMTo E rNsrA-LÂçÂo. AF,zm15

ToitADÂ MÉDrÂ 0E EMBUnR (1 MôDULo), 2p*Í í0 4 INcr-ulNDo suPoRÍÉ E
pLÂcA - FoRNECTMENTo E TNSTATÂÇÃo. AF_1 2201s

Y

DetalhaÍnento

. Utlizando o§ lEchos deíd6 disporívás nc ponbs ê úieciÊíto dê eneígia, ligaÊse os c$os à b.nadas (oúdulo);

.Em firase o Íúdulo ao na

72339 ToÀrÂDÂ 3P+I30,ry440v SEM PLACA - FORNECIMENTo E INSÍALACAo

. t ltlzando os teahos ddradG dispoíliveis Íros poÍÍbs de úneciÍBú de eíeígia, ligaFsê os cáos ás UrÉdôs {Íiódulo)i

.Em fx&se o Íúdulo ao na

3 11.6

Detalhariento:

91959
tNTERRUpÍoR stMpLEs (2 MôouLos) 10a250v, rNcLUtNDo supoRÍE E

PLACA - FoRNECTMENTo E TNSTA|AÇAo. AF 12015

919963 11.4 SJNAPI

92000

Utilizando os techos deixados disponir,/eis íEs ponbs de lbÍneciÍrcnto de eneÍgia, ligaÍ|'se os cabos aos ilbíÍupbres {ÍrÉdúlos);
Em seguida, ltxase o Írúdulo ao supqb (n& cql8Ípiádo na corÍposiÉo).

TNTERRUPToR stMpt-Es (3 Môout-os), 10À250v, rNcLUlNoo supoRTE E
pLÂcA - FoRNEctMENTo E rNsrÂLAÇÂo ÂF_1zm,s

Dêtáhâítênlo

Lnlizando 06 úêcho§ &irad6 disponiveis írc poírbs de turnecimenb de eneÍgh, ligarFse os cdos c i0Erupb.es {íúdulos)
Em s€guida, frese o Íúdulo ao supqts (não.oírgrylado na coírpoGição)

3118

0êtâlh'lEnbl
. &ós o ehfodub iâ esf in§ldado no locd defoido, inaiase o píoc€§so de passaoem do6 cabos;
. Faz-se a junçáo d6 ponbs dos cabo6 coín fta isolanb; em techos longc, Íeconendase a ulilizaçáo de frta ouia;
.Com os câb6 já preraradc, seja com fib L'dants ou @m fta guia, inici+se o poa€sso de põsagem poÍ dênüo dos êlefoduto§
aê chegar à oufa exfeÍidade;
.Já com os cábos passados de !m ponto a oufo, deirêse fêchos de cábo pía fora dos ponlos déti@s paa íacilitar a futura liga'

3.11.9 SINAPI 91928
cIaO DE coERE FLEXIVEL IsoLÁDO, 4 MiiT. ANÍ],CHÁMA 450,50 v, PARA

crRcurÍos TERMTNÀS - FoRNEctMEt{ro E |NSTALAÇÃo. AF_12201 5

Detalhameíto:

. Após o elefodub É esE insldado no locd def0i&, i[iciasê o pÍoce§9 de ,assagen dos cabos;

. Faz-se a junçáo d6 poÍtas dc cá0§ cür Íb inlõtb; efi tecio§ longc, Íecomendase a utliz4áo de fta gura;

.Com os cab6 já píeparadc, sia cÍÍn fü isdaê ou corÍ frb guia, iíriciase o prc.€sso de pôsagem por dento dos eletodulos
até che0ar à outa exteíidade;
. Jâ om Gr cabos passados de um poíb a outo, dd&sê techos dê cabo parâ toía dos ponbs elétros pa"â failih a frrtlra ligô

3.11.1 SINÂPi

q(FeE rl.lrrllrilJÚr{!Ec6ÃturE

91967

SINAPI

SINAPI

SINAPI 91926
cABo DE coBRE FLEXIVEL tsotADo, 2,5 MM,, ANI-CHÁIJA 450/750 v, PARA

CIRCUITOS ÍERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃo, AF-l22015

www. rmpêratfiz. mâ. gov. br

I DelalharnerÍo:
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, Íl's EsÍADo Do ÍaRANHÃo
PREf EIÍURA ilUt{ICIPAL DÊ II,IPERATRIZ

sEcRErARr DE rrafRAEsÍRuruRA E senvrços pú

3.1110 SINAPI
cÂBo 0E ooBRE FrExlvEL rs0rÂ00, 6 Mw, nrmcHALtA 4s0/750 v
crRcurros TERM NÂs - FoRNÉcrMENTo E TNSTALAÇÃo AF_12201s

estâ rnsEado ío lo(ã dêfíib, idÍ+se o pÍDcêsso dê passegÉÍn dG cabosl

. Faz-se â junção d6 porítas d06 cabo6 aam fb isdânE; êm techos lon!6, Íecomendasê a utilizaçào de fta guia;

.Com os cabo6 já Feparadc, s€,a com fta isolante ou coo fla güa, inli+se o pÍocesso de paslageín pa denfo dos

até chegar à outa eúeÍÍdade;
. Jà com os 6âbos passados de um po.to a oufo, deüase fêchos de cabo pea íora dos ponbs eláficos pía fâcilitar a íLtuta liga-

SINFRA
6e

EtElRootro FLE{VEL CoRRUGADo, pvc. DN20MM (íE), PARAcrRcur-
Íos IERM|NÀS, |NSTÁI-ÁDO Er,t PAREDE - FORNECTMENTo E rNSÍAtÂÇÁo
N',t2J2015

3.11.11

91930

SINAPI 91852

coínpímeÍb do teaho da iGtalaçàoi

. ls ertemidad€s sà dêixadõ li\,Íes

3.11 12 SINAPI 91854

ELETRoDúro FLEXIVEL coRRUGADo, pvc, oN 25 MM (3i4'), pARÂ crRcur-
TOS TERMIMIS, INSTAIÂDO EI.l PÂREDE , FORNECIMEMTO E INSTALÂÇÃO

N _12n015

. Cortêsê o coírpÍÍaEnb n€c6sáb da botiôa do eletoduh;

.Firlse o ekfodub no locd deínido afÀés de âbc4adeiràs (06 esfuíços ê flaçáo dôs abíaçaHras nâo esüh conbmplado§
nesb corÍp6hb);

coítexào.

coÍÍpnÍÍEnb do hecho da irlsldâção;
. coítôse o coíÍpÍircnb n€cessrio da botina do eletldub;
.FirasÊ o eletodub íro bcd dÊffi at'aÉ6 ê eiEadeirô (c €§Írlos de fr{& dõ ab|-4deird6 ÍÉ €süto aoíbfipl#
ílesh coíIpq!i;e);
.As extemidades sâo deiradas llvÍes coierão.

33 SINAPI 91B56

0etalhâme.rlo

.Veíific+se o coíÍViíÍÉú do becho da iÍsd4áoi

. Coítase o comríiÍnenb nec€ssáíio da bobina do eletldub;

.Firlse o êlêtodub no locd definido d-ôÉs & aÔrladeiGs (os estuíços de fraçâ das abíqad€i6 ná eSáo conbmplados

ELETRoouro FtBúEt CoRRUGADo, pvc, DN 32 MM (tl, PARA ctRcurTos
IERMINAiS, INSTAIÁDO EM PAREDE . FORNECIMENÍO E INSTALAçÁo,
N 1ü2015

nesb coípo6ição);
.Ás êú€íidades sáo deirêdas liví€§

43

coíErão.

ELETRoouro RlctDo RoscÂvEt, pvc, oN s0 MM (i i/z), FoRNECTMEMTo E

rNsÍAt-AçÁo. ÀF_t2no15

Delâ hãmento

.VêÍifc&se o coípÍimenb do hecho da iisdaç&;

.Corta{e o coíÍpíiÍrÉnb n€cessáio da bõÍa do detn ub ê PVC íig*roj

. Encaixlsê a tzÍaxa na eúeíidade do deÍodub:

. Faz-se um gaÍo paa dircih e Z de vdh pa a a esqueÍdal

. Repete-se a oper4âo anbÍiq aÉ atingir a rosca 0o compíilrEnb desêjadoi

.Fixa'se o detodub .o hcd definido davés de *í4adeirõ (os estoílos de flrçto das aií4adeÍas não eslão coíltemplado6

SINAPI

ilesE conpg§!çAi

iEoÍnftr ú NnrÃBm,l I §8!â(6 riür6
.II,derFn,tcÍt.6'Í,j.
,t',.ntEBolPJ:0ó15.,,1ã/ÚlrÓ

wYíw imperatriz. ma. gov br

MEÍIIORIAL DESCRITIVO

.Após o eleüoduto já

DêtãlhãÍEntol

DelrlhrÍpnlo:
l

93008
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ESTADO DO I{ÂRANHÃO
PRCFEIÍURA }IUNICIPAL DE II4PERATnIZ

SECRETARH DE TÍ{FRÁÉSÍRUTURA E SERVIçOS PÚ

SINFRA

.Â§ eúemidades sáo deiradas livres pda pcbdor conexá0.

3.11.15

DetalhaÍenlo

RASCO Et.l ALVEMRTA PÀRA RÁÀlÂlS/ olSÍRl8{,çÃO COtí OIÁfiErROS

NORES OU IGUÀS A 40 MM. Af.O52O1 5
SINAPI 90443

. VeÍificação do p(irb;

. &ecução de ma@ção paa Íõgo;

. EIecL{ão do c{b dâ alvenaÍie dê aoído cdn rÍacáçâ pévia uÍtzrndo mareta e talhadeira;

.VeÍificação do prcieb;

. Erecuçáo de ma,caçào paa rõqo;

. Os corb6 del,!ín seÍ gabriffi bnb no t'acádo quarú na Foirnddade, 9ra que os ubo6 €rnhrlidos náo s€jtn foíçados a fazeí

clJÍvi6 oú d€sücl
.No caso de c(,bs hüizod* ou iÍf,linadG, ÍecorríÉase ee o diâneto de qudquer tubulaçb n& seja ÍÍlaix d0 qw um bíç0
da do bloúo

31116
CHtn &AMENIO LINEAR E ALVENÁR|A PARÂ RAlrÀS/DlSÍRl8UlÇÃO CoM
Dú'JEIROS MENORES OU IGUAJS A 40 MM. AF 0'20í5

I

. Erscução do coíb da dvenãia de aoído com maEqão píêúa utilizando mõÍetâ e tdhadeira. 0s coítes devem ser gâbântados

tanb no üaçado quanb na pofundidade, paa que os trbos embújdos não s€jam foíçâdos a fazer curvas ou desvios. No caso de

.úbs tEíizoríis ql hdin*, Í€[úEÍdasÊ qa o diàÍÉo ê qudqEí tuhn4b nA spja mdq do $D um Blo da laguÍa do

bloco;
.Os mabÍids de!€ín seÍ soldadc com adesiw pládbo apÍooÍiado, 4ó6 lirarcnh com lixa d'água e liípeza com soluçáo dese0-
qoíduíenb dô sl.Deífcie§ a seíern §oldada§;
.liÍnp, â ponla e a bolsa dos ÍÍlaEids coín solu(à liryadoía;
.0 ad€siro d€rê s€Í aplicado unibínEÍlents na bolsa (cíEda llna) e na ponla ou efemidade do tuio (canada mais espessa).
. Pd'a o t to, êncdrJ a poÍrb na ffia üa rDíErá aplf.Íúo Z de !db. t,ta1E a ruÍb sobÍe pÍEssá manrd por apÍoriÍÍdúdnen-
b 5 Ídnubs;
.Após a juí|ção das peças, devêse ÍeíEllí o e&esso ê aêír,6, Xis ests abcãÍr o PVC. Não ÍrcvirEnÉlos poí, roriÍEda
íEnte, 5 íÍnuto§;
. Âpós soldagem, aguardaí 24 horas ânbs de subíptr o sisEm às píessõês de s€íl,iio ou ensdos d€ eslanqueidade e obstu{à.
. Paa o chumbaÍEnb liÍêar, laÍ4ã a a!-Ítassa pc sohe o Íõ!o aÉ sua btd coberfura;

d6 trci(6 ê rqo de tubrJtáÇfo;

sofÍeÍam chumbeíÍPntos.

3.11.17 SINAPI

OUADRO DE DISTRIEUICÂO OE ENERGIA DE EMEUTIR, EI,l CHÁPA MEIALICA,
PARA 3 DISJUNTORES ÍERMOIVTÀGNEIICOS MONOPOLÁRES SEM BIRRÂ,
MENÍO FORNECIMENTO E INSTAI"ÂCAO

Detalheorento:

. Encdxase o tundo do quaúo de distihità de luu m bcd já êslabelêcidoi

. Em sêguida fuase o bararÉnb paiíripd, que senê coím s{40.b pÍa os dtsiunbíes;
fix+se o baÍranenb de teía e nêuto.

3.1Í 18

. Será hita a insdação dâ cila 0 ÍEdidoÍ ÍDnofàirc - padrào da coÍresiontia hcal

TIÂSTE DE ÂIERR'T'EiIIO 3'1 PÂRA SPOA. FORNECIMENIO E INSTÁIÁÇÁo.
tÉ_121N17

74131tl

coíPosrÇÃ0
PROPRIÂ

corvtP0R.007 cÀxÂ PARÁ MEDTDOR MoNOFÁS|CO (PADRAO DA CONCESSTONARTA toCÂL)

oetalhamento:

SINAPI 96986

SINÁPI s0466

3.11.19

lttEÍu E !f,uEnurur^ E *xvtç6 
^Lf,o! rryww.imperatriz. ma. gov br

ME ORIAL CESCRIIIVO

DetalhaÍnento:



Yt,
srúPRA

EsrÂDo Do r4aRÂÍ{HÃo
PREFETÍURA ÍiIU]IICIPAL DE II{PERÂTRIZ

sEcREÍÂRrÂ DE riFRÂEsTRUTURA E senvrços púgucos

mElroRrAL 0EscRlrvo

. SeÍâ ,úta a dê heste de âtêíâmnto 3/4 r 3.0 m com con€clor

oelalhemnto:

. SeÍá feita a de caixâ de com tanoa.

3.1121 MANUAL DE VALAS, AF-03'01 6

Dela hamento

&
Detâlhâmenlo:

a

SINAPI 93358

3 11.20 634{ô Ca»GoE P SSAGEI4 30X30X40 C!ÀlTAIPÂ E oRE {O gRÍÍA I

SINAP] 893s5
rUBo, F/c, sOtDÂvEL, DN aI{M, INSTÁLADO EM R,ÁI At oU SU&RÀI,AI DE

ÂGUA - FoRNEcrMEMro E rNsÍAr-AÇÂo. Ár 12/20i4

. Ésaava da vda de aoÍdo com o proieb d€ engenhaia,
deve atendeÍ à da NR 18

3.1120

Detâlhaiento

ATERRo MÁNUAI DE vÀÂs coM ARE|A PARA ATERRo E coMpAcÍAÇÂo
MECANIZADA AF_052016

deve atendeÍ à da NR 18

HrDRÁúucas

3.121

DetalhaÍento:

. 0s tubos deiêm ser soldados com adêsivo pláího eÍopÍiado, apos lixanenh com lixa d'água e limpeza com solução desengoÍdu-
rantê dâs sqeíficies a s€Íêm soldadõ;
. LrÍÍpár a ponta e a bdsa dos fubos com sol4ão liípadoía:
.O adesivo de,,/€ s€Í aplbado unÍbín€írEnb na boisa da coÍEr& e na exteíidade do fubo. Encaira a ponb do fubo na bolsa da
conerà dicglô % de vdb. lúaüeÍ a juda sobe gess& tDaud pq 4ílxiaBdaEnE 5 írinllbs;
.ApG soldagem, aguarda 12 hoÍas anbs de súbíEE a tubulaçà à prêssaes de sêíviço ou ensâirs de esbnqueidade e obsfu-

3122 TUBo, p\c, soLoÀvEL, DN 2st.tM. |NSTAIADo EM R A,íAL ou su&RrúrAt DE

Àc,t A - FoRNEcrMENro E rNsrArAÇÃo. Ár_1 2,2011

Detalhamento

.Os tuàos dev€{n seÍ soldados com adesivo plàslho 4Íopíiêdo, 4ós lilrÍÉírh coín lixa d'água e liíneza coín soluçb d€sengoídu-
Íanb das supedci€s a seaêm soldadas;
.Liírp, â ponb e a bolsa dos tubos coín sdt{à linTado.â;
. 0 adosi\o dare seí 4lhado uniÍoíÍE rgÊ na boba & conerb e na extEÍidâde do fubo. EÍtcdxí a porrta do tubo na bolsa da
conerão 4li:,|do % ê volb. ManbÍ ajunlâ soôÍe pÍEssão manud poí eílxinad rEnE 5 minubs;
.Após soid4cm, aguaÍdí 12 horâs anbs de su!fiek a tubulaçáo à pÍessóes de s€Íviço ou eÍEdos de eslanqueidade e ob6tu-

312.3 SINAPI 89357
TUBo, F,/c, soLoÀvEL, DN 32MM, rNsTAl,ÀDo EM RÁt 

^t 
ou su&RA,íAt DE

ÂGUA - FORNECTMENTO E iNsÍALÂÇÀo. AF_'22014

Detalhâmento

. 0s tubos devem seí soldádos com ad€sivo plâíico 4ropíiado, âpG lixanênb com lira d'água e limpeza com sokrçfu desêígoídF
raÍb dâs superficê a sãrm soldadô;
. Limpa a ponta e a bolsa dos tubo6 coín sdu(â liípadoía;
.O adesivo de,re ser 4lioado unit ÍE rÊnb na tolsa da conerà e na ext€íidade do tubo. Enc* a ponb do tubo na bolsa da
conerão 4licaúo % de voltr. MaftÍ a junla sobíe pr6sà manud po' 4ílxiÍnad-ÍEnte 5 minubs;

1 2 iroras antes de subílefrÍ a âs de ou ensaios de e ohtu-

.kúi+se, qrerdo nêl)ê§srio, coín á unid cã'F do soh án ê dngi o boí uritJâde &ma d€ co.rpa@á píodsb ern prcje'to

. Escavação da vda de &üdo c{ín o pqeb de engentlõia.

=§

SINAPI 94342

SINAP] 89356

qoúúiu ú ffÚrúu^ r süle6,ljrxc
e,,,íhlFe(I>6'0l! \iww.imperatriz- ma. gov.br

SINÂÊ

rilsrÂlaÇ



ãs E§ÍÂDO DO I'ARAÍ{HÃO
PREFEITUNA U ICIPAL DE IÍ{PERATR.IZ

SÉCRETÂRIA DE I'IFTAESTRUTURA E SERVTçOS PúBIICOS

SINFRA
EI'ORIAL DESCRITIVO ro|."""6

ção

89449
TU8O, P\,T, SOLDÁVEL, DN soi.lM, INSTALADO EM PRUMáDÂ DE

FORNECTÀ|ENTO E INSIÁLqÇÀO. ÁF-'220í4

Dêtalhâmnto

.Os fubos dev€rn seí soldaôs com adêiivo pláíin rylpíiado, 4ós lixõÍEÍrb @fi lirâ d'água ê linpezâ coít so[]çáo rksêngoadf
Íanb da§ sÇeÍfcÊs â s€íeín sdddas;
. Liopa a ponta e a bolsa dos tubos co.n soll4à liDadoÍa
.O adêsivo deÉ seí 4ücado unibírrEfiEnb na bdsa da conerb ê nâ ext€íÍidâde do fubo. Encaür a porlü, do bbo na bolsa da

conexão apiir rdo % dê ,óltâ. Manbí a junta sobe pÍes6ão manud poí 4ÍoxinadalEíb 5 íinubsi
.Após sddagem, aguaÍda 12 horas anbs & suM a tubul4ão à pÍêssões de seíviço ou ensabs de esbnqueidade e ob§fü-

JOETHO 90 GRÂUS COi.l BTJCIIÂ DE TATÁ0, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, X 3/4'
INSTALÁDO EM RAMAI OU SUBRMAL OE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA.

wÃo. N_12!2014

Detalhâmento:

.Âs conerões devem seí soldad6 com âdesi,ro pldico apopíiado, após lixaEnb com lira d'água e liípeza com solwáo desên-
gorduranb das superficies a serem soldadas;
. LiípaÍ a ponta e a bolsa com sol$ão limpadora;
.0 adesivo dere sêÍ aplicaó unifo.Íneínente na bolsa (camda fia) e na ponh do tubo (camada mds espe6sa). Após ajunçáo das
peçi§, deLese íerrDt er o e&6so de adasi',r6, Fis esbs ban o PVC. Nào ÍÍpüínenêlos poÍ, 4roxiínadaEíb, 5 minulos;

sod 24 húás antss de suhnêbÍ o sisbma às de ou ensaos de

JOELHO SO GRAUS COÀ,l BT CHA DE tÂÍÃO, PVC. SO|-OAVEL, DN 25rn , X 1/2'

INSTÀ.ADO EM RÁ'i,!ÁI OU SU&R,AT,|ÁJ. OE ÂGUA . FORNECIMENTO E INSÍÁ.
rAso. AF_12r2ü4

oetalhaienb:
.Às coírexõ€s dev€,n s€í soldadõ com adeirc plãbo TÍopdado, 4ós lirarEnb codr lixa dâgua e liÍÍpera coín solução dêseF
goÍdurânb da§ s(,cÍficies a sgí€ín sddadas;
. Lfipí a poola e a bolsa coín sol'rçào laíÍpabã;
.O adesivo de'ê sêí 4li;ado unitoíÍrsÍÉíb na bdse (6 adâfíta) e na porta do tubo (caiada más espêssa). Arê aiuÍrçâo das
peçi§, devesê íemov€í o exc€§o de adesivc, pds edes aEan o PVC. Nfo Í!úrÉnlá-los por', 4íoúimadíÉnb. 5 minubs;

24 0 de 0u ensaio§ Úe e

1.12.7

3.124 SINÂP]

3.12.5 SINAPI 89366

3.126 SINÂPI 90373

c0ríPosrÇÁ0
PRÔPRA

c0MP0R.008
JOELHO SO GRAUS COÀ,i BUCTIÂ DE LÂTÁo, PVC, SOLDÂVEI, DN 2Oi.IM, X 1/2

INSIAI-ADO EI., RÂI,lÁ]. OU SUBRIMÂL DE ÀGUÂ, FORNECIMENÍO E INSTA.
rAçÂ0. AF_r22011

.As úlnexfu devem seÍ sdd#6 com adEivo plâi@ OÍopÍiado, @§ lixaÍrgnb cdi lira d'ág{a e lÍÍpela coín solqáo desên-
gorduÉnb das supêúcjes a §eíem soldadasl
. Linpa a pontâ e a bolsa coíh solsáo liÍrpado.a;
. 0 adesivo de,ê sêÍ aplicado uiifoÍnerÉnb na bolsa (canada lina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). AÉs a Junçáo das
pEas, d€ve-se relro/er o ercesso de adesivos, pds esbs atean o PVC. Não Ínoúmentâlos por, aproximadanente 5 minutos;
. Após soldâ{êm, aguardar 24 hoías antss de subírEbr o sisbma às píessões de s€Íviço ou ensaios de estanquoidade e obshlÇâo

oelâlhamenlo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2OtúM, INSTÀ}DO EI,l RÀüÀL OU
SUBRÁI,iÁL DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÀ O, N 

-12]2014

.A§ conexõ€s dev€m ser soldadõ com adesi,ro plàíbo ropíado, 4ós üallenb coín lira d'águâ e lirÍpezâ coín soluçào desen-

SINAPI3.12I

Dêtâlhamenb:

dâs a serem

www.imperôtriz. ma, gov. br
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ESTAOO DO IIARANHÃO

PR,EFEITURA üUÍ{ICIPAL DE IIiPENATRIZ
SECRETARIA DE I]IFRAESTRUTURA E SENVIçOS Pú'LIGOS

SINTRA s

ITEÍIIORIAL DESCRITIVO

â ponta e a holsa coíÍt solução linpadore;
. O adesivo derê seÍ aplicâdo uníoíflemente na bohá (canada Ína) e na ponte ô tubo (camada mds e§p€ssâ). Arós a iunção da§

peças, d€ve-§ê íefioveí o exc€sso de ade§ivo§, pds ê*e§ alacan o PVC. Não moúmênt+lo§ por, aploximâdetlenb, 5 rÍinubs;
24 horâs ânles de súbípbr o sistEíÍla à5 de ou ensaos de N

3.12.9

Delâlhamento

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOIDÂVEI, DN 25IV!M, INSTATÁOO EM RAMAI-

su&RÁlIÁJ- DE ÀGUA , FORNECTMEMTO E tNSTÂrÁç 

^O. 

At -11n11

.As conexõeg dewn s€í soldâd6 com adesivo pláíto 4ropdâdo, 4ós lúaílenb coÍn lixa d'águâ e liÍp€ua coÍn solução

goídurànb r,6 slnarlciês a sarEín soldadõ;
. Liípí a ponla e a bolsa coíí soluç& liíTadora;
.0 adesivo de\,€ seÍ âplicâdo unifoÍrÉmênb na Msa (camda fina) e na pontâ do fubo (camada mais e§p€6sa). Apos aJunçáo das
peças, devese refitoveÍ o exaesso dê âdesivc, pois ê{es atacam o PVC. Nh Í|oúÍÍenú]os por, apÍoximadaneÍ e, 5 minutos;

?4 hoías anbs de sumÍ o sisiema as de ou ensaios de estanqueidade e

3.1210 SINAPI

JO€LHO 90 GRÂUS COI'18T,CM DE LATÂo, PVC, SOIDÁVET, DN 25ITII{, X 3/4'
INSTAI-ADO EM RI'úÁI- OU SU&RAÀ'Á]- DE AGUA. FORNECIMEMIO E INSTA.

LÂÇAo. AF_1 2201 4

.Âs conerões devêm seí soldadas com ad6iro dástico 4Êcpíiado âpós liÊÉnb com lixa d'água e liÍpezá coín soll4à desec
gorduEnE das supedcjes a seÍ€Ín soldada§;
. Limpa a porta e a bolsa com s0tuçã0 linpâdor4
.O adesivo derê ser elicado unihrEíEnb na bolsa (canada fÍa)e na ponta do tubo (cdnada mds esp€ssa). Apôs a junçâo das

peçi§, dêvÊsê ranbveí o ercesso de adesivG, pds esbs ataan o PVC. Nfu Ínoúnent+los por, apíoimadarEnle, 5 írnubs:
24 hoías a es de subíneter 0 sistemâ às de ou ensatos de e

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLOAVEL. DN 32MM. INSTAIADO EM RAMAL OU

SU&RÁÀ'AL DEAGUA- FORNECiMENTO Ê INSÍAúqÁO.AF 1ZN$
Detalhanentol

.As conexões devêm ser soldad6 com adêsivo plásliro 4ropriado. 4ós lixame[b com hxa d'água ê liÍpeza coín solução desên-
goÍdurante das superícies a serem soldadas;
. LiÍpa a ponb e a bolsa com solução [Ípadcai
.0 adeÍ',/o de€ seí Albado udbíÍEíEnts ia bolsa (c âdafna)ê m poda do tubo (canada mds espe§sa). Após ajuíçáo das
poçõ, deÉ6e ÍgÍas o orc6§ro dc âle*§, p(lir €§bs A,.n o P!t. l'lão íÍpvirsÍ{+bs por, ?núnad.Írne, 5 n*tte§;

24 hoías anbs dê submter o sistemâ às de ou ensâios de

3.1212 SINAP]

TÊ COM EUCHÂ DE LATÁO NÀ EOISA CEMÍRAL, PVC, SOTDÁVEI-, DN 2Ot',iM X

I,2, INSTALADO EM RÁ''4ÂT OU SU&RÁJVIÂ]- DE ÂGÚÂ . FORNECIMENTO E

rNsrÂi-ÀÇÃo. ÁF_1 22014

Detalhamentol

.Ás cone$es devem sêÍ soldadas com adesiro pládico apropíado, 4ós lüaÉnúo com lixa d'água e liÍpeza com soluçào desen-
goíduGnb das s$€íície§ a seÍem soidâdasi
. Linpaí a ponh e a bolsa com solqão linpado-a;
. 0 ade§vo d€rc seí aplicado unituÍÍnemênb na bdsa (canada fna) e na po a do tubo (camada mais e6pessa). Ârós a jmçâo das
p€çi§, deve-§e íenDver o excesso de adêivc, pois esbs ataam o PVC. Não ÍrDviÍEntâlos poí, apoximâd enb, 5 minub6;

24 hoías ântss de subíneleí o srstemá à de ou en§ab de

3.1213
ÍE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25I.lM, INSTATÂDO EM PRUMÁDA OE ÂGUA, FOR-

NEC|MENTo E |NSTAI-AçÃo. AF_12,2014

Detalhamentoi

As conerões devem seí soldadas com ad€§jvo plâ§,co apíopnado, apos lüaÍr9nb com lira d'àgua e coÍn sol

{(:EfuÉrtunútuursá/Í6Bir.6

SINÁPI 89362

13 2 1 1 SINAPI 893ô7

89394

89617

69366

www.imp€râtíiz,mô.govbr

I

"gSdhar"nb, __
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ÉSTADO DO IIARÂÍ{HÃO
PR.EFEIIURA HUIIICIPAL DE IÍ|IPERÂTRIZ

SECRETARIA DE I}ITRAESTRUTURÂ E SERVIçOS PúBLICOS

SINFRA
rlEI'ORIAL DESCRITIVO

,rnr^16?
goídurànb dã íD€ííchs a sêÍem soldadôl
. Linpa a ponb e a bolsâ com solüçáo limpadoía
. 0 adesivo rrêrc sêí dicâdo unibíEírÉnt m bolsa (cãrada lina) e nâ poírà do trbo {cãnâda ÍÉr espêsse). Apô e iJíção das
peçõ, (hvê§ê êlro/eÍ o erce§o dê dê§i!§, pors esbs &an o FryC. N& ÍDüÍEnt+lo§ poÍ, aploximederlenb, 5 minubs;

24 ho.as anles de §ubínebr o siskrna às de ou ensáios de

ÍÊ COi,I BUCM DE I-ÂÍÂO NÂ BOLSA CEI{IRAL, PVC, SOLOÁVEI, ON

3.12.14 SINÁPI 1/', II{SIÁI.^DO EII,I RÂüÂI OU SU&RÁIIÂL OE ÂGUÂ . FOR

rNsÍALAçÃo. AF_122014

llêlálhfilênlôl

,91.I

.As conerôês devsn sêÍ soldadô man adeivo pládico 4aogiâô, 4ós liraÉíb coín lha d'água e liÍÍleza coín soluçb
goíduranb das §upeíficier a seGm sokhd€s;
. Lirpd a ponü, e a bdsa coíÍr sofuClo líÍpadoíc

3.12.1s SINAPI 94689

.0 adesivo de,ê sêí âplicâdo uniloíieíEírb na bolsa (cirnada fna) e na ponta do tubo (cemeda mas êspe§!a). &ós a iunçàa das
pe{as, dê\íêsê Íeíb/êr o Excês9o de adesiv6, p<Ís esbs âlacdn o PVC. Nb ÍDviÍrpnlâlos poÍ, aporimâdanente, 5 minulos;

24 hoí6 anbs de suhneter o sistema as de s€ívrço o!

TÊ CO,i BI,,CHA OE LÂTÂO NÂ BOI.SA CEI.ITRAI-, PvC, SO|'oÁVEL, DN 25 MM

X 3/4 , INSTALÀDO EU RESERVAÇÂO DE ÂGUA DE EDIFICÂÇÀO OUE POSSUA

RESERVATÔRO DÉ FIBRÁFIBROCIMENTO FORNECIMEMIO E INSTALAÇÂo,

AF_06/mtô

.As conexõês devem sêí soldedõ cofi desivo plâstico apro9dado, 4ós liEnenb coín lixa d'água e liípeza com solu(lo desêF
goíduGÍrts das sçêíÍci€§ a sêr€íÍ1§ol@õ;
.LiÍpaapo a e a bdsâ coín solncào liÍÍpadoíA
. 0 adesivo detê seÍ 4licaô unilbflieírEnb na bdsa (canadâ fna) e n. poírb do tubo (cõnada mds esp€ssa). Após a junção das
peças, dev+se .elltrver o e$eeso de adesiv6, pds esGs dacan o PVC. Nb íDliÍrEntâlos por, aprqimadatEnte, 5 minuto§;

. Após soldag€ín, 24 húas afib6 de suhrÉbí o §sbma à e

3.12.r6 SINAPI 94690

DelalhaÍlentol

.Às coie$€s devcn seÍ soldadõ coín aêdvo dáíao ropÍiôdo, 4ôs lixarEíb com lxa d'4ua e li,Ípeza coín sduçà d€seG
gorduranb dõ s$eÍfcies a seÍem soldadas;

I . LiÍtpí a poíb e a boba coír sdqão InÍpdor4
. 0 adesivo derê s€r aplicatu uniíonneíEnb na bdsa {cauâda Ína) e na ponb do trbo (cünada mais esp€§sa). Apos a iunçâo das

i pe(ê. devêsê íenDt/eí o ercesso de adêivos, Fias ê*s decdÍ1 o tryC. Nào ÍrDüíEntá-los por, apÍoimedartnb, 5 minubsl
aÍdar 24 hoías antes de

TÊ, Pvc, So[DÂvEL, DN 32 MM INSTÀ-ADo EM RESERVÂÇÁO DE AGUA DE

EDTFTCÂÉo ouE POSSUA RESERVATÔR|O DE F|ERÂF|BRoC|MENTo FOR-

NECTMEMTO E INSTAIAÇÃo. ÂF_06/2016

3.12.17 SINAPI 94694
TÊ, pvc, soLDÂvEL, oN so MM rNsÍALADo EM REsÉRvÂÇÀo oE ÀcuA DE

EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATÔRIO OE FIERÀFIEROCIMEÍ'JTO FOR,
NECTMEMÍo E |NSTÁIAÇÀO. Af_06r016

Detalharnenlo

.As conerÕ6 dev€m ser soldads com adesivo pl&ico apropÍiado, após lixürÊíb com lixâ d água e limp€za com soluçáo desen-
goÍduÍanb das sÇ€rÍci€s a seÍ€rn sddadat;
. Limpí a po[h e a bolsa com sdução liÍIpadot-a;
.O adesi,,! de!9 seí 4lbado unibflrxfiEú na boba (canada fina) e na poob rb tubo (canada mds espesla). Âpós a junção das

SI FR

69396

Í(,Íeo€ úü§rt n rr errv!ç6.hÍ!t
a.Í rrf h rad,! @ór.-r,

l

www. imperàtriz. ma. goY br

5 minuh§;
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ESTADO DO l,lARÀ HÃO
PREFEITURÂ I,IUNICIPAL DÊ IM

SECRETAR!À DE ITIFRAESTRUÍURÂ E SERVIçOS PÚSLICOS

SINFR
EÍTIORIAL DESCRITIVO

Delalhaftento:

.As coíexõ€§ der,€ín seÍ soldâd6 coín âdei'ó d& rylpíiado, 4ós lixãneíto coín lira d'água e liÍÍpeza coín soll4ão de§eÍr
goíduranb das §lpeÍícies a sereín soldâdasl
. LiÍÍpaÍ a poíta e a bolsa 6oÍn solr.rçfo lirpadora;
.o âdesiró ê'ê sêí alhâdo unibíÍÍE ÍEn6 nâ boba (caÍEda fna) e na ponb do t bo (cdnadê mds esp€ssâ). Apôs á junçáo dâs
peçi§, dêvÊ6ê Ísnorrêl o srcêaso de ededG, pois esbs aban o PVC. Nào fibúÍlonÉlos poa, aproxiítadaÉrb, 5 íinubs;

24 hoías ânbs de subílebr o sislema às de ou ensaos de

,Q.
/tà
{g

N

'<Ye

F,L

3.12.19 SINAP|

, 
.es conerües Êvem ser sotúda conn a*sro pràtcD
goíduÍanE das s$eífcres a serem soldad6i

TÊ OE REDUÇÃo, PVC, SOLDÁVEL, DN soi.lM X 25I'M,INSTALADO EM PRU'

MÁOA DE ÀGUA . FOR NECIMENTO E INSTALÂÇÁo, AF_I 22014

EUCHÂDEREOUÇÀo, PVC, SOLDÁVEL, DN s()MM X 32MM,INSTAIADO EIí
RÁllÁL OU SU&RÁl,rÂI DEÁGUÂ - FORNECIMEMo E INSTAIÂçÃo.

N _12Jm14

Detalhamenlo:

4ÍopÍiado, após lilarE[b mÍn lira d'á$Ia e lirpeÉ Dom s!tução desen-

. LiÍÍpa a ponta e a bolsa com sdwào liÍnpãdoía;

. 0 adesivo de,ê seÍ aplicado unifuíneírnb na bolsa (camda fna) e na ponla do tubo (canada mais espes.sa). Após a juíçâo dâs

p€çô deve-s€ ÍerDl/er o ercesso de ad€§jvc, pcis esbs aban o PVC. Não ÍnoüíIEntílos poí, 4roximadírEnb, 5 minubs;

24 hoÍas antes de subÍrEteÍ o sisbma às de ou ensaios de ade e

3.

.As conerôes devem seí soldâdas com âdesivo pláslico apopriado, apG lüaínenb com lüa d'água e limpezâ com sol!çáo desên-
goíduanb dos «pedcies â sí€nt soldado§;
. LiíIpa a pontâ e a bolsa com soluçáo liíIIado-a;
. 0 adesivo derê seí eplicâdo unibírEmenb na bolsa (cãíada fÍla) e na ponla do bbo {câínada más espessa). Após a junção das
peças, devesê reíp,reí o ercesso de adeshG, p(rs ê5bs ahcar o PVC. N& ÍrcúÍrEntâlos por, 4.oximadaEnb, 5 Írinubs;

24 hoías ânbs de subíEbro §sbma à de ou ensaio§ de e

3.12 21
REGISÍRO OE GÂVETA BRI.JTO, LATÃo, ROSCÁVEI,3i4', FORNECIDO E INS.
TALAM EM RÁT}'ÂI. OE ÂGt,A AF,12'201 4

0etalhanrento

,}(.
É?w

twA DE REouçÂo, pvc. sotoAvEl, DN 251,!M x 20i ,t, tNsrAtÂDo EM

RÂlitAr ou su&RÁÀrÁt DE ÂGUA - FoRNECIMENTO É INSÍÀIAÇÃo
N 12t2011

3.12.18 SINÂPl 89373

SINAPI 89353

coríPosçÂo
PRÔPRlÂ

c0MP0R.009

312.22
coMPosrÇÀo

PRÔPRIA
CoMPoR 010

.obseíva o sentdo do furo de água iídbado por urna sela m coQo do rêgbto;

. obseryaÍ a íaixa para embutir, conhííÍe gaàíib de inddaçh;

. Po§ciona o registo em Íel4âo â sup€íÍca da paede (perpendiculí);

. uUrzâÍ soldá',el e fh veda roscâ pra iurúa
REGISTRO DE GAVEÍÂ BRUTO, tÁTÃo, ROSCÀVET,1', FORNECIDO E INS

TÂLÂDO ETI,I RÂMÂL DE ÀGUÂ

Detalhamento:

.Obs€ruí o senlido do íurc de água indbdo por mria sets no corpo do Íqisüol

. Observa a fâla para enbuür, corfoÍrrE gabaito de inídaçào;

. Posiciona o registo em rellão à súMcie da paeê (!€íDeídicula);

soldátel ê fih vedá íosca

3.12.23 90{43

.L)lil)zd

'tciÍnde 
Furlrft,nüE Ín ç6 xrÍ6

t!r,tr19r,!.rr,r..@:6,r,J- www.imperatíiz.ma. gov. br

l

1224

89627

RAS@ Ei,l AIVENARIÂ PARÂ RÁÀ,tAtS/ DtSÍRtBUlÇÃo CoÀ.t otÂr,.rEIRoS ME-

NORES OU IGUAIS A 40 MM, AF.O5/2015
SINAPI



,Q*

s E!iTÂDO DO I{AiA HÃO
PREFEITURA IIUI{ICIPAL DE IiIPERATRIZ

SECRETARIÂ DE II{FRÁESTRUTURA E SERVIçOS

SINFRA
METIORIAL DESCRITIVO

N
haírento

. VêriÍicação do pDjeb;

.Ereorrâo do Ínacação píe aõqo;

. &e.uçá do cdb da d,ênãia de ado coo mícaçáo p.&ia uülizado mtreta e tdh«idra:

3.12.25

!Etalharcnb

PL
.0§ coíts devsí sêí gabaibdos bnb no ú4á& qua|b na grofundidade, pÍa que c fubos embulidos n& sqrn fu4âdcr a íaueÍ

cutval§ ou dêsvios;
. No caso de coíts ho.izonlis ou inclina(bs, ÍEaúEndasê que o drneto ê qudqueí bbulâção nào sêia má)í do qúe um bíço

c$rPosrÇÃo
PRÔPRIA

da ura do bloco

CtUMEÂrrrEMO LltlEÁR €li,Í ÂL\tl{ÂRlA PÂRA RÁríASDISTRiEUIçÀO COM

OÊMETROSMENORESOUIGUAISA4()MM AF-05/20Í5

DetálhaíÍEnto:

.VeíiÍcaçâo do pÍqêb;

. ErêcEào dê macacáo paa ras{o;

. Erêcuçáo rto cdb dâ dleíaia de &oído coíÍr Ínac@ pévà dilizeíó dl,Íeb e Hhahire. G corbs dêÉín seÍ gâbâihdos
taib no faFdo quarb na prúrndidade, pra quê c fub6 aúdidc n& sgrn foíçados â íazeí cuÍvas ou (hsvio6- llo cõo dê

co.Es hoíizoúdE ou iÍrclinadG,Í@rEnd+sê qlr o drrEt! de qudqu€í tubul@ nb seja maor do que ún Uço da lrgura do

bloco:

.Os mabÍids de,êm seí soldados coín adesivo dáíio 4Íopíiado, 4ôs hõrEnb coín l a dágua e liípeza con sdu{à des€Í}
goíduranb das se€rffcie§ a seÍeín soidad6;
. LiÍpâr a ponb e â bolsa dds máerids coÍn solnçb ü.rpador4
. 0 adesi,,o dâ,e seÍ aplirado unilbírEmefib na boba (calada fina) e na pofib ou eúemidade do tubo (camada mais esp€ssa).
. Para o lübo, encairar a ponb na bolsa da conerào elbando % de lolb.ManbÍ a junb sobíe pressà manual por aprcxiÍnadamenb
5 mnubs;
.Arós aju4ãodõ peças, devesê êrD!rcíoercesso de âdesivos, pds À9ts áãn o PvC. Nâo íEvinEnt b3poa ercrimada
ÍrEnb, 5 Írtnub§;
.Após §oldag€m, aguída 24 hdas anb6 dê $bíEbío sislema & pÍ6s&§ de seÍrto ou ensa,o6 de 6tanq@idade e obstuçào.
. Pía o chl,IúatEnb liÍrr, lansí a ,garôsa pd soàíe o rdsso # sua ttd coô€.tra;
.CohÍ bda a erb.§áo dos tech6 de rqo de trblaê;

a§ sofeíaÍn chumbarEnlos

coMPoR 011
CAIXA D'AGUÂ E',I POLIEÍTENO COM ÂCESSORIOS. 3MO LIROS, FORNE.
CIMENTO E INSTALÂOO

.Será instalado Caxa D'água, em polieülem com bdos os ir€§sónos, com de 3000litos.

sÂ tÍABAs

TUBO B/C, SERJE NORMÁL ESGOÍO PREDIAL, DN 40 MüI, FORNECIOO E

I STA,ADO EM RÁI,{ÁL DE OESCÂRGA OU RÁÀTAL OE ESGOTO SANTTARIO

AF _12rn14

Detalhaínentol

. Os bbos de,rem seí soidados corn adesivo dádico ryopÍiado, eG liralEÍb coín lixa d'4ua e li4ezâ coín soluç5 dêlengordu-
ranb das §reÍficies a $r€fl sdddas;
. Liípa a ponta do tubo ê a bolsa da coíErb coft solução lirDadoíal
.O adesivo devê seí aplicado na bdsa da coíer& e na pont do tubo; após a junçáo das peçõ, deve-se rernot/eÍ o ercêso de
ade§ros, p.ús est6 áacan o PVC; não,rpliír3nt+lo6 poí, 4roximadaÍBnb, 5 Íinubs.
. Após soldageín, aguaída 24 hq-.s aÊs ê suhneà a tuhiaçb à pÍess,ões de seívi;o ou eísdos de êstaíquddade e obshr
çá0.
. O adesivo deve sêí 4li:ado na bdsa da mnexb e na Donúa & bbo; Aôs â jum& d6 p€çõ, de\,Êse r€Ím\,EÍ o ercesso de

esb§ atacam o PVC nào 5 miíubs.

3.12.21 SINAPI 90í66

3.131 SINAP] 69711

edesilos Dols

qüÍe^o€Nr Elrmli . lavrc6,lirÍo5
à.Í,]fkh'ÉlÚts@.ó.9i] www.impeíatriz.mô. gov.bí
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ESÍADO DO IIARAÍ{HÃO
PREFEIURA }IU ICIPAL DE TIIPERÂIRIZ

SECRETARIA DE IiFRAÉSTRUÍUNA E SERVIçOS PÚBLICOS

TIEI/iORIAL DESCRITIVO

. Após soldagem, agurder 24 húas ânbs dê subfiEbr ã fubulaÇão às pcssões de s€wiço ou eflsaos de estanqueidâdê e obsru'

TL]8O PVC, SERI€ NOR*íÂL, ESGOTo PREOA| DN 50 MM, FORN€CI0O

3.13.2

, í!'
/.*rg

-:.)'
.Os fubos devem s€í soldados com adêsivo pl&ko eíopÍiado, 4ó6|üarle,rb coÍn lixa d'águe e limpêza cofi soluçb
ranb das sr.leíícies a s€íêm soldâdas;
. Limpaí e pofilá do trbo e a holsa da cone$o coín sofu.,ão liípadoía;
. O adegvo deve s€Í 4lbado na bolsâ da conêxb e na ponb do túoi 4ós a junçà dõ perõ, devese ÍeíÍplBr o excesso de
adesivos, pois esiles ahcam o tryC; náo nDúÍBntâbs poÍ, 4ÍorimadanEnb, 5 ídnubs.
. &ós soldagem, agurd, 24 llda6 ânbs de suünebí a tubulação b píesões de sêÍvfo ou en§dos dê esbí{úeidade e obtu-
çà0.
.0 adesi,ro dew seí 4licado na bdsa dâ 60rÉr& ê na ponh do bbo;apó6 ajuÍrção das peças, devêse Íeírveí o exce§so de
adesi\o6, pois ests àcar o PVC; íáo íÍpvinâb]os poí, eroxinadarEnb, 5 ídnubs.
. Ápós soldâgem, agúadaÍ 24 hdas âíbs ê subíEbr a trbdaçb à pÍBssões de s€rviço ou ensaios de 6bnqueidade e obsbu'

3.13.3

. 0s tubo6 dev€m seÍ soldados com adesi',,o pl&ho 4í!pÍiado, apó6 lixrnênlo coín lixa d'âOuâ e lampêzâ coín soluçáo dêsengordu-

i íanb das sq€íficies a sãêm soldadas;

i . Li@ar a po0la ô tJbo e a bolsa da conexão co.n solqão lhpadoía;
.0 adesivo dew s€í 4lrcado 0a bolsa da coíerâ e na ponb do fubo; 4ós a juírçâo das peças, devese íeÍípveí o ercesso de

adêsilos. pois êsles ban o ArCt nâo moümntâlos poÍ. íoximadâÍÍDnts. 5 ftnubs.
. Ápós soldagern, aguída 24 horas anbs de súhrEbÍ a tubulação às píêssões de s€wi@ ou eísios de esbÍqueidaê e obbr}
çá0.
. 0 adesvo dele seí apiicado na bolsâ da coôex& e na ponb do fubo; 4ós a juqão dâs peçô, devesê rsÍb\êr o êxc€sso dê

ade§,ro§, pois esEs abcam o PVC; não ípúÍÉntâlos poÍ, Tíoxií€darEn&, 5 Íinubs.
.Âpós soldagem, aguídar 24 hqas ants ê suhrcbÍ a tubulação às pÍEssóes dê sfwi;o ou eÍsabs d€ edanqueidade e ohtu-

3.13.4 89714

0etalhaÍnento:

.Os ürtc êyêín s€í scrdadG tgn *tro Ée{io ryr|Frdo, eús lioEíb cm lira d'ágúa e liíTêra ccn sduÉ de§engqd0-
ranb dar seeíficies a §€íem solddas;
. Liípí a poífia ô tubo e a bolsa da conerâ com sdução Írpadora;
. 0 adesiw deve sêí aplica& nâ bolsa da coiêx& e na poíb th fubo; 4ós a junção das pEas, dev+sê íemo/êí o excesso de
âdeivos, pds ê3b6 alean o PVC; nào ÍrDvinEÍÉ16 po(, âproximadanglb, 5 ÍÍinubs.
. Após so{daggn, aguaÍdaí 24 hoas anbs de stlbíEbr a tubulaçáo âs Frssõ€s de seÍvi;o ou eÍsaos de estraÍqueidadê e obtu-
ç&.
.0 adesiro derê s€í Alicado na bdsa da conerb e na ponh & tubo; 4ós ajunçáo dõ p€ças, devese Íeíúcr o erc€sso de
adesiwq pois esles dacan o PVC; nto ÍDvitroêlos por, OÍorÍnadan€ob, 5 minubs.
. Após soldagem, aguada 24 hqas anbs de sobírÉtí a tutu146 âs pí€ssó€s de seívfo ou erEdos de Ebiqueidade e obtu

s€.rfr§ú ü r|llirmúruu r 5eço5 alÚot

SINAPI 89712

SINAPI 89713

TUBO FVC, SERIE NORÀÂ4, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO É

INSÍÀ-ADO E RÁMÁT DE DESCARGA OU RÂI'AL DÉ ESGOÍO SANIIÂRIO
N_',t212014

DetalhaÍrEnto:

SINAP]

iFe**Jja,l'rãlelr.
wtYw. imperâtriz. ma. gov br

ru80 Pvc, sERtE NoRrilÁL esooro ,ieore, oH rm tqajoRNtcloo e
I tNsrAt ÀDo EM RÁlrAL DE DESCARGÂ 0u RÁrrAt- DE EscoÍo sANtÍÁRto.l* üMq

[lrr'rrn[l
1,","".?@

N§TÁI..âDOE RÁ AL DE DESCARGq OU RÁÀ,IAT DE ESCOTO

AÍ 12tú11

Detálhâínento:

--\-
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ESTADO DO HÃo
PREFETIURÂ IIUÍ{ICIPAL DE II,I PERATRIZ

SECREÍÂRIA DE TÍ{FRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚ

iIEMORIAL DESCRIÍIVO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MÀ,I, JUN.
ÍA SOTDÀVET, FORNECIDO E INSTALADO EM RÀMAL OE DESCARGAOU

ÊÁ!,iÂL oE ESGOTo SÂMTÁRO. rF_1220i 4

oetalhanefib:
.A§ conexões devem ser soldadas com ade§ivo plâlico {Íopíiãdo, apG lixanenlo com lixa d'água ê limpeza com solução
gorduranb das superllcies a serem soldadi§;
. Lrmpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.0 adêsivo dêvê ser âplicado na bolsa (caÍrlada fna) e na pontâ (caíÉdâ mâis espêssâ); após a junção das peças, devê-se remover

o êxce§§o de ade§ivo§, pds ê§te§ âtâcan o PVC| não ÍÍDüírenlá{os por, aproxjmadanente, 5 mrnuto§.

. Arós soldaggm, aguardar 24 horas anbs de subíle8 o sisgna inst/edo às pressÕes de sêrviço ou ênsaios de estanqueidade e

3.'13.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN.

TA SOIOÁVEI-, FORNECIOO E INSTAIADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RÁ}'At DE ESGOTO SANITy'.RIO, AF-122014

.Âs conê$es dewn s€r soldadas com adEivo pl&i@ apropdâdo, após lixâÍÍEíb com lixa d'água ê lampeza com solução de6en'
gordurante das supêaffciês a sêrem soldada;
. LiÍnpa a ponh e a bolsa com soll4ão limpadorâl
. 0 adesivo devê s€r aplicado na bdsa 6âmada fna) e na ponh (camada mais espessa); após a junçáo dõ peças, deve-se removeÍ

o exr€sso dê a&§iros, pois esles dacam o It/C; não Írovimentálos por, aproximadanente, 5 minutos.
.Após soldagem, aguaÍdar 24 hoías ân1€§ dê submêlêr o sistema instalado às pÍessóes de serviço ou ensaios de estanqueidadê e

Detalharcnto:

.As cone$es devem ser soldadõ com adesivo plâtin eropÍiado, apôs lixanenb com lixa d'água e limpeza corn soluÇáo deseí'
gorduranb das supelficies a serem soldadas;
. LiÍpaí a ponla e â àolsa com so[]ção limpadora;
.0 adesivo deve seÍ aplicado na bolsa Gamada fina)e na ponta (camada maís espessa);após ajunção das peça§, deve-se rêrhover
o exr:€sÊô ê adesivo§, pois Bsbs a*dn o BíC; nà Írú,iÍltfiéiG pú, WmrimdúEnb, 5 Íniirrb6.
. Após soldâgem, aguardar 24 horas anbs de súbínebr o sisbma instalâdo às píessôes de seíviço ou ensdos de estanqueidade e

,Q.

&

3.13.8

Detalhamento

. As coneúes deveÍh seÍ soldâd6 com adesivo pláíjco apropriado, aoós lixamenb com lixa d'águâ e limpeza coÍn solução desên-
gorduíanb das supeúcies a seÍem soldâda§;
. Limpar a ponta e a bolsa com soluç& limpadora;
.O adesivo deve s€r aplicâdo na bolsa (canada fina) e m ponta (canada más espessa); após ajunção dâs pE^as, deve-se rcÍrver
o excesso de 6ê!ir/oq p{is es&§ dacam ! PVC| não molircll6+s por, ap{oriÍíadarlenb, S ítiodos.
. Após soldagem, agüaídar 24 horas anbs ê subínêbr o sisbma inshlado à pÍessóes de serviso ou ensdos de estanqueidade e

JOELHO 15 GRÂUS, PVC, SERIE NORÀ,iAI, ESGOTO PREDIAT, ON 50MM, JUN.
TA EúSNCÀ FORNECIDO E INSTÂLADO EM RAMÂL DE DESCARGA OU RÀ.
MAL DE ESGOTO SANTTÁRIO, AF 12J2A14

3.13.5 89724

89726

oehlhaíÍEntor

3.13.7 SINAPI 8973'
JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50MM, JUN.
TÀ ÉúSTICA, FORNECIDO E INSTAIADO EI\,4 RAMÂL DE DESCARGA OU RA-
MÂ[ DE ESGOTO SANITÁÂIO. AÍ 122014

SINAPI 89732

st(lmRA{,f rffitrmJi r 5B/ÍG Fiír(6
eá Í ,i. - M hp..nrts . cE: ú6.s/ ra
hrrn e c*J:0ó,Í5!.,65/úr 16

www. imperatriz. ma. goÍ br
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& PREFETTURÂ ].IUi.ICIPAL DE IIt{PERÂÍRIZ

SECREÍARIA OE IiFRÂESTRUTURÂ E SERVIçOS Pú8LICOS

itEüoRtAL 0ESCRTÍrVO

JOETHO SO GRÁUS. PVC, SERIE NORMÂI, ESGOTO PREDIAL, DN lOOMM,

JUMTÁ EúSTICA. FORNECIDO E INSÍALÂOO EM RA'íÁT DE OÊSCÂRGA
RÂirÁr DE ESGOÍO Sá,,JtÍÁRlO. AF 12Jb14

. As conêxôes der€m ser soldadas com adesirc pl&bo 4íopÍiado, apG lixaneú com lixá d'águâ e liípeza coín soluçáo

oorduranb dõ se€Íficies a sercÍn §o{dadas;

. timpar a ponla e a bolsa com solução limpado€;

3.13.9

Ileta hamento

313 r0 SINAP1

Delaiharenlo

.O adesivo de1/e s€Í aplicado na bolsâ (6aílladâ frna) e m ponla (canadâ mais espessâ); âpós ajunçáo das peças, deve.se remove.

o ercêi§o de adesircs, pds esbs atâcâm o PVC; náo moümentá.los p«, aproximadacnnte. 5 minübs.
. Após soldegem, aguâÍdú 24 hoías ânba de submebí o srsEna instaledo às pngssôês dê sêrviço ou ensaos (h estanqueidade e

JUi{ÇÁO S|MPLES, pVC, SERTE NoRMAL, ESGoTO PRED|AL, DN í00X 100

MM, JUMIA EúSÍICA FORI.IECIOO E INSTÂIÂDO EM PRUIVIÁDÁ OE ES@ÍO
§qMrÁRto ou vEMn[ÂçÁo. AF_12/2011

89744

8S834

313.1í
c0MP0srÇÃ0

PRÔPRIA
coMPoR.012

3.13.12
Coai,iPOSlÇÃO

PROPRlA
coMPoR.013

3.1313
coúPosrÇÀ0

PRÔPRIA

. LiÍpí a ponta e a bolsa e eofipdí o aild de boírehâ na üída da bolsa;

.Mâícaí a píofunddâdê da bo&a na ponbl

.&lica a pastâ luúifcanb no anel de boÍeha e 0a poííai

. Faaeí um chanfro na ponta pía íeilitr o encahe;

. Encaxa e pod, chantrada no funô da boba. Recue sÍífi no caso dê tubulaçõês grposb e àÍÍn paa tubulâções êmbutdas,
lendo coíD íêhràriâ a maca FêliarEnb lHb na ponb, cíiandcsê uma blga para dilatação e ÍrDüÍÍEntaçà dajunta;

deve seí testada com ensaios de e do síonaÍnento de

TÊ, PVC, SERIE NORÀIÂI, ESGOTO PREDIAL, DN lOOX 50 MM, JUNTAELÁSTI-

CA, FORNECIOO E INSTAI-ÁDO EM RAMÂI. DE ESGOTO SANITARIO

Dêblheíi6nk)
. Ar coneúes devÉm s€Í soldada com âdesivo pl&lico âpropíiâdo, apôs liranEnb com lixa d'águâ ê límeza com soll4áo d€sen-
go(duranb dõ s$êÍficies a seÍeÍn soldadõ;
. Liípí a ponta e a bolsa aom soluçfo liípadora;
. O adesivo dE e s€í 4lk)ado na bol§a (cãíada fna) e na ponta (canada md§ €§pe§§a); após a junção dõ pqas, devÊse rcmoveÍ
o ercesso de aêsjvcs, pds esbs ahãn o FVC; nào rbviíÉntâlos poí, 4íorimad nenb 5 Íriíúbs.
tfpóssold'gcfi, rg!üdü 2{iú.s nttsdêsüffiío sistan ii.fdâô b pr!.§óiÉdcsqlrçoo! üsãirsdr.staiqn idâd. !

ÍÊ, FVC, SERIE NORM,q[, ESCOÍO PRED T, DN 75X 50 MM, JU}TÍA EúSÍI,
CÀ FORNECIDO E INSÍÀ,ADO EM RÁ'üAL DE ESGOTO S,ANÍIÀRIO

Detalhamenh:

. tu coneúês devqn ser soldadas co.n ad6iwpláicg 4ropÍiado, 4ós lixaÍEnh coín lira d'água e liípe2a com soiuç& dese+
goíduranb das sLoedcies a serem soldadasl
. LiÍnpaÍ a ponla e a bolsa com solução liqadoía;
.0 adesivo deve s€í Alicado na bolsa (camada fina) e m ponta (canâda más espessa);4ós ajunçào dõ peças, devese re0EveÍ
o erce§so de aêsilo§, pois eslê§ atacam o PVC; não írDüÍrentá-los poí, apíorimadame e, 5 minubs.
. Apó§ soldagem, aguârdâÍ 24 húas anbs dê submek o sistema instalado às píessões dê s€Ívi@ ou ensabs de esta0queidâdê e

TÊ, PvC, SERIE NoRMAI., ESGoTo PREDIAI. oN 75x50 MM, JUNÍÂ EúSTJ,
CÀ FORNECIOO E INSTATÁDO EM RAMAL DE ESGOÍO SÂN|TÁRIO

Detalhaínentor

Í(:ÉreÉEnrl§ÍlmÀrqx6ú6
Ét r'r b rFrfr @,r.6Í, !a www. impêratriz. ma. goY br
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ESTADO DO T'ARAÍ{

EMORIÁL DE§CRIÍIVO

. As conêróes dê,rín sêí soldadas coín adãrvo d&ico 4Íopíiado, 4C li,ãrÉíb com Íxâ d'água e liíÍpezá coín §oluç5o

goÍduránb das seeííciôs ô sercÍn §oldâdâs;
. Lir?í a ponb € a bol§a com §dç5 &Aadoía;
. O adesh/o de€ sí obôô íta boba (caiade fía) e na ponb (carláda ftis espêssa); 4ós a junçáo da pêç.s, dev+sê

o excesso de a&§ii,G, pd§ e§ts &ca[ o FryC; nà íDt htÍt+lo6 po., 4ÍoriÍEdíEnb, 5 rinub§.
Após soldagern, aguadí 24 hqõ anbs de suhnraeÍ o sisbna insEado â§ pí€a§ôes de sêNrço ou eosios de êsbnqueidad€ e

IE, FVC, SERIE NORMÁI, ESGOTO PREDIÂI-, DN 50X50MM, JUMTA ELÂSTI'

CA FORNEODO E ]N§Inl,ÁDO EU PRtT.IÀOA O€ ESGOIO SÂMÍÁRO OU

vEMn[ÀçÀo. AF_12014

DetálhenÉnto:

.As cone$es devem seÍ soldadõ com adesirc dádbo aprop ado, âpôs liríÊnb com lixa d'água e liÍpeza coÍn soluçào deseÊ
goÍduranb das supeÍícies a sercm §oldada§;
. Limpa a ponta e a bolsa com sollJçáo liÍpadoía;
.O âdegvo dêve s€, aplacâdo nâ bolsa (canada fna) e m poíita (caÉda mds espessa); 4ós ajunção das p€ças, devese ÍeÍnoveÍ

o ercesso de ade§r/os, pois esbs ahcdn o PVC; 0b ÍroviíEntá-]os poí, apÍoximadanente, 5 min0to§.

. Arós soldagem, aguadaí 24 hoías anles dê subíEbÍ o skbmã i0sâado às prcssóes (h seÍviço ou ênsaios de estanqueidade e

3.13.15 SÍNAPI 74104t1

cArxÂ DE |NSPEçÃo EM ALVENARTA DE TrJoro MÂC|çO 60X60X60CM, RE-

lESTloÂ INTERMUEMIO COüAARRÁ r§,{ (CIMENTO€ ÀREIA TRAçO í:1)

E=AOC!'|, COi,l IA'úPA PRÉ.MOLDADA DE CONCREÍO E FUNDO DE CONCRE.

TO isrrPA TIPO C - ESCAVAçÂO E CONFECçÃo

. SeÍá exeoltada cdra de inspeçao em d!€nãia de l,jolo Íl{iço 60r6&m cm, revestda inbmanente coín bara lisa, e corn tampa
de coÍrrêto

RAO SIFONADO, PVC, ON 1M X & MM, JUI'IIA SO[OÀ\EL, FORNÊCIOO E
INSIALÁDO E}' RAÀ'Á]S DÊ ENCAÀ,IINHIÀ,IENTO DE ÂGUA PI.I,,V|AI.,

N 121n14

DetalharEnlo

. tiípa o locd de insdaCà do Ído,

. Solda as coneràes coín ad€sivo plistco 4íqíirdo, 4os lirírEnb cofi fua d'água e liÍpeza coín sducà des€nloídúanb das
supeífcies a s€íÊm soldada§:
. Liípí a poíta e a bolsa das co0erõ€6 coín so{rçá fteadoía;
. Marcâí â potundidade dâ bohâ na ponb;
. Faêr um chafto na poíb paÍa facilih o eicdre;
.Âpli:aí adesi'ro na bolsa dâ coneráo (canadâ lina) e p« a do t bo (canada mds êspessa);
. Êmàa a poírb chanft'ada ío fundo da boka. Após a FÍ§& dõ peçõ, derrese r€lrpr/êÍ o ercesso de adesivos, pds estss d+
can 0 náo moliírlenl}los 5

SINÂPI
CAIXA SIFONÂDA, PVC, DN íOO X lOO X 50 MM, JUNTA EúSTrcA, FORNECIOÁ

E INSTÁTÂDA E[i RAMAT DE OESCARGA OU EM RAIúAT DE ÉSGOTO SÂNITÀ-
Rto. tç 12nú4

Detalharmfito:

61g PREFEÍTURA }IU!IICIPAL DE II,lPERATRIZ
SECRETARIA DE ITFRÁESÍRUTUIÂ E SERVIçOS PÚ

N

L

SINAPI &98r5

SINAPI 89195633

3.13.17 89107

. LirnpaÍ o local de inslalaçáo da caixa:

. Fazer a aberbra das entradõ com seÍa copo, m dirrEbo de entada da cdxa ou íazendcse vàios t ros cqn uma furadeira, lado
a lado, em bno da ciÍcunhrência imyna;
. Fazeí o aaôanenb inal com lima

{!lÉúÚE Éu6rúrurs@ ih6
bY',trid.eFe,e6-!. \í$/w. ímperâtriz. ma. gov. br

313',1l

Detâlhaanêoto:



6rs ESTÂDO DO }IARAÍ{HÃO
PREFEITUnÂ HU ICIPAL DE IIi,|PERÂTRIZ

E IIíSIÀIDÂ E}T RÂMA]. DE OESCARCTA OU EM RÁI,IÂI' DE ESGOTO SAN|TÀ
Rr0.

ilIEt ORLAL DESCRIIIVO

. Fazeí um 6haíro na Íonla pea Íeilf o encáte;

.ls bbula.,ô€§ de ent"ada tsíãoiu a soldâd (úlizr soluç& limpadoía paa limpar a pontâ e a bolsa e soldaÍ as tubul
edesi'o);

de saida s€í inslalada com ufitá êlástca, ulilizaído ânel dê bonacha e pastâ lubnfcanb

CAIXÂ SIFONÂDA PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUMIA EúSNCA,

Detalhanento

. LnYp, o load de instdeção da cdre;

. Fazer e ab€ífura das enüadas com sêtÍa copo, no diffio de êntrada dâ cdxá ou íazêndcse vàio6 fuÍos coín ume furadeira, lado
a lado, em bíno da ciísunfrrêmia intÍna
. Fazer o acáamenb fnal corn lima Índacana:
. Fazer um cà f'o na ponb paa feiliií o encáe;
. As tubul€ções ê ent'ada hJão junta soldá/d {uülizã solução ,iapadúa pra liÍpa a ponlâ e â bolsâ e soldar as t bry'á@ com

adesiw);
de saida s€í instdada com ju pêql!@cq@

I13 18

3142

utlizândo ân€l de boíaha e

SINAPI

0etalhÍlento.

da vda de aordo com o prqêb de mgênhaia
dele âEndeÍ às da NR 18.

3.13.20
ATERRO MANUAL DE VALAS COt',i AREIÂ PARÁ ÂÍERRO E COMPACTAÇÃO

MECA''IIZADA AF 05/201ô

0etalhaÍnênto:

.lnid+se, quando necessàio, coín a uÍridifc4à do solo alim de atingií o boí umidade ótma de compacqáo previsb em pro,eto.

.Esca/4à da ydâ de &oído coín or6i6b de sng6nhãiâ.

deve atender à da NR 18.

3.11 E

3141 SINAPI 86888
vAso sANlTÁRro stFor.{ADo coM cAtxA ACoPLADA LouÇÂ 8RÂN0A, FOR

NECIMENIo E tNSTAIAÇÃO. Atl2Ín13
Detalhaínênto.

. Nivelar o íamal de esqob com â alfura do piso acabado.

AÇÂO MANUAL 0E VALAS. AF,0312016

flerivel

VASO SÂNÍTARIO SIFONÂOO COIT,ENCIONÂL PÂRA PCD SEM FURO
FRoi'IIAL C0 LOUÇA BRANCÂ SEM ASSEtro, tNCtUSo CoNIUNT0 DE

Lrc.AçÂO PARÂ BACIÂ SANITÂRIA AJUSTÀVEL , FORNECIMENTO E IN,

. Vedfica, as distâncias minimâs paíâ pGaionaiÉú da louça, confo.ÍÍE especifc4ão do fabricanb.

.Marcâí os ponlos paa furaçb no piso.

. lnstalaÍ o vâso sanílàio, nivelar a pEa e paafusí

. lnstdar a cára oplada.
uthzando rndushalizada de

ST

DetalhaÍyento:

- Ni€la o Íâmd de esgob coín â slful! do ínso a€à8&.

I 
. Venficq as dist}rEiõ miniÍÍrô põa pGiitílatlenb da lolrÉ. conlb.m especiÍcaêo do Íabncarrte.

r .Mücar G poÍrb6 pm tJÍaçà no piso.

. l0sta|a o vaso saniÊio, nivda a pqa e põásí.

. lnslalar a cúa @plâda.

I

coMPosrÇÂ0
PRÔPRÍA

c0MP0R.0l5

SINAPI 94342

coMPosrÇÂ0
PRÔPRlÂ

c0MPoR.028

5aatn ul.r{rrEirl,tur*lç6ilr6
ti Í ,d b. hFrú . ctt: ô5.eq/ re www.imperatíiz.mà. gov. br

SECREÍARIA DE ITIFRÂESTRUTURA E SERVIçOS

fs-trrFRíl
\,,tr4&

3.13.19
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EsraDo Do raR NHÃo
PREFEITURA 

''lU 
ICTPAL DE II{PERÂTRIZ

SECRETARIÂ DE I FRAESÍRUTURA E SERVIçOS púsucos

E[ORrÂL DÊSCRTTtVO

Rejunta ulilizândo úganassa industiâlizãda de rejunEÍEnb flexivel.

BARRA OE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. COÀIPRIMEMÍO 8OCM, PARÁ

PORTA, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

Cetalhanrenlo

/41

&
13o.r-'L-ll-

3.14.2

DetalhaÍnento

. SeÍá lem â

Delaihamedo:

3.14.4

coMPosrÇÀo
PRÔPRIÀ

MICTORIO SIFONADO OE IOUCÂ ERANCA COÀ,I PERÍÉNCES, COM REGISTRO

DE PRESSÀo1]2 CO'ú CANOPU\CR]CIúÁDÁ ACÀBJ1TüEMO SíMPLES E CON,

JUNTO PÂRA FIXACAO , FORNECIMEMTO E INSTATÁCAO

miclóíio sifonado de louça bíarra com registro de pressão, com canopla úomada com eabdnênto siÍples

EANCAOAOE GRANITO CINZÂ

de barcadas de fiúrÍDre ou grano pía larâttú coín cuba de equipanenhs aurillaesseri a

CHWEIRO DE PLÂSTICO COI,I REGISTRO DE PRESSAO 3/4'

3.14 5

3.'t4 6

. SeÍà íe[a a i de papeleira dê parede em Ínet i cromado sem

314 7 SINAPI
CUM OE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA ERANCA, 35 X 5OCM OU EQUIVALEI1ITE .

FoRNEC|MENTo Ê rNSTÁrÂÇAo. AF_1r201 3

3.14.3
coMPosçÀo

PRÔPRIÂ
cor,lPoR329

SINFRA

3.1414
cor.{PoSrÇÃo

PROPRTA
c0MPoR.030

Íeta em me§id de a@ inor polido de coÍpÍiÍEnh de 80 cm, pâÍa porta

MRRÂ DE APOIO TAVAÍORIO, EM ACO INOX POLIDO, '70 X 70' CM.

NEciMEMro E rNsrAl-ÂçÀo

. Será instalado baÍrás de

DelalhaÍnento:

Seíá iisblado baras de apoio paa lavabrio eín ír*íid de aço iíox polido de coíryimento de 70 cm

BARRA OE APOO RE[A. EM ACO INOX POIIDO, COMPRIMENÍO 7OCM, PÁRA

VAso SANITARIo, FoRNECIMEI.IIO E INSÍALAÇÃO
3.14.5

inox polido de coípíimento de 70 cm, parâ poíta.

coMPoR.031

DetâlhâÍlenlo:

. Sêíá iístalado bãrâs de 4oio reta em mabdá de

coMPosrÇÁo
PRÔPRA

SÍNIPI 74234t1

3113 coMPoR 016

coMPosrÇÂo
PROPRIA

cotúPoR.017

§qEoNEIElRÂ 0Ê SOEREPoR (F|)GDA NA PÂREoE), llpo CONCHA" EU ACo
INOXOAVEL. FORNECIMEIITO E ]NSTÂLACAO

DetalhaÍnentol

nG boxes.. Será Íeito a insldqão do chuvêío

oetalhan6nto

. Será Ha a de sabonebira dê concha, em

SINAP] 88571

nà do inoxidável.

SINAPI 95544
PAPETEIRÁ DE PAREOE EM MEIAI. CROúADO SEI.i TAÀ,IPA INCLUSO FIXA.

ÇÃ0. AF_rozo16

Delalhamenlo

86901

0elalharÍEnh:

. Fixa a cuba no bÍpo aplicaldese massa coín aurilio de uma

§tatu É !*rrlírlmJlr Ê s.Í6 ãie
àrt rtr b rFíir cri 6.Ír.,D
lFrfru@]:6!5ôõ/Úi. w*w.imp6-atÍiz.mà.gov.b. *Ê#&

L--,------L----
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& SECRETARIÂ DE ITFRÁESTRUTURA E SERYIçOS PúBLICOS

ESÍÂDO OO l,lARÂNHÃO
PREFETTURÂ',tUÍ{ICIPAL DE IIi,IPERÂTRIZ

duas dernâs de linta com o rnleívdo de entre as duas

IIIEI/lORIAL DESCRIÍIVO

ÍORNEIRA CROMADÂ OÉ MESA 1i2' OU 3/4', PARÂ TÂVÁTÔRIO, PADRÀO
3.14.8 SINAPI 86915

MÉD|O, FORNECTMENTo E |NSÍALÂÇÂo. AF 122013

Detalhamento:

. lúoduzir o fubo roscado na caíopla e insldr o coípo da bíÍEía no oíiÍcio da írÉsâ deslinado âo sêu elrâxô

. FÍaÍ poí bdrc da baÍrada com a poíca.

3.15 PIIITURÂ

APTICAçÂO E TIXAMENTO OE MASSA IÁTEX EI\4 PAREDES, DUAS DEMÁOS

AF_0920Í1

0etalhâÍEnto:

. observaÍ a supeÍfrcie: deve estar limpa, seca s€m poei€, gordura, gíaa, sábfo ou bolor antes de quâlqueÍ aplicaçãol

.Se necêssádo, anclecêí o produb em águâ potârd, confoíÍÍB hÚicanle;

. AplicaÍ em camadas finas com espáfula ou d€sempenaderm âté oõtsÍ o ni,êlaÍrEnb desejado;

.Aguaídar a seaagem da prirneiÍa dem& e aplicí a segunda demão dê massai

a fnal efufuí o liraíEnb find e do

APTICAÇÁO MECÂNrcA OE PINTURÂ COM ÍINIA LÀTEX ÂCRILrcA EM PARE'

OES, DUAS DEMÃOS AF-Oô4014

Dehlhâí1enb

.ObseNaíâsupe cie: deve esbr limpa, s€ca, sem poeia, gorduÉ, grâra, §abão ou bolor a es de qudquer aplicação;

.Diluií a tnb €ín &ua mtável, coúíiE íaiíicaÍb;

3.i5 3 88487

DetalhaÍnentol

DetalhaÍnenb

.A supeÍficie dew esf Ímpa. seca, sem.poeiía, goÍdura, grara, sabâo ou Moí anbs de quaiqueÍ aplb4ão;

. A liú deve sêí dilulda .ín água potát€l de &oído coín rccoírEndrres do íabíaaúe;
duas dembs com o iÍfurvdo de eúe êlas, confuírÍE do íaüicaíts

APTrcAfiO MANUÂT DE PII,ITURÁ COM TIMTA úTEX PVA EM PÁRÉOES,

DI.jAS DEMÁOS, AF-062014

duas demfus de tnta com íolo ou tirrha. o inbrvdo de entre as duas

SINAP]

Deta haÍrreito

. Á65upeÍício6€ ssF.ínrinhdõne'cdosü€IãÍinadõ, liÍÍ?õ€ ooíili{h de $rd6q{ar impeíbtçõ€6 de rc,êíimonb€nbs do
inkio do s€Ívi:o.

iobsê.vl a s$eÍície: d€ve esürlimpa, s€câ, sem po€la, goídura, gra(A sab& ou üolo. ãntes de qudqÍrer q[cação;
. Diluir a linta €ín água pctá/d, contuírÉ fáriçanb;

PIMruRA ESMATTE ERILIIÁNIE PARA MADÊIRA. DUAS DEMAOS, SOBRE

FUNOO NIVETÁDOR 8RÁflCO

3.15 6
PINTURÂ ESMALTE ÂCEIINÁDO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE MEIA.
LICA

Detalhanenb:

. A supêííciê deve €st limpâ, sêcâ, sêm poeira, gordüâ, grara, seb& ou boh anbs de qualq!êr 4li:âção;

. Â tnh deve seí diluida em 4ua potá'rel ê &oÍdo coín recoírEndrles do íaôíbãtb;
duas dembs com o inlêrvdo de ente coníüme do íabncante

qcr.nxl^oÉ rf, Brún À.!Evr6.Jü5

3.157
L

SINFRA
cg

3.15.1 SINAPI 88497

315 2 SINAPI 88493

SINAPI

3.15 4 74133t2 EMASSÂMEI,JTO COM MASSA AOLEO, DUAS DEMAOS

3.15 5 SINAP] 74065/3

SINAPI 73924t2

contPosrÇÃo
PROPRIA

DEMARCÂÇÀO DE CAMPO DE FUTEBOL

tu 
' 
,i' h rtF@ cEA ôr,Í, rú

N

f

coMPoR.018

www.imperôtÍiz,ma.gov.br gm?&,



ESTADO DO iIARAT{HÃO
PREFETTnA üUIIICIPAL OE lltl PERÁTRIZ

SECRETÂRIA DE IT'FRÁESTN.UÍURÂ E SERVIçOS PúBLICOS

ETIORIAL DESCRITIVO

DetaihaÍnênto:

4.1

.§bíe?HlH,à0rá0trlEtnErElrDrhêmê'lB{&Íxerh, ÍítrreBürE!{EelÊi}muflÚêlEiÚdÍtsadorn-
creb a ser laÍfado, coloc+§e lona pláslicâ e, §obíe da, sáo colocadôs õ tCas de amadura;
. Finalizada a eba anbíir é bib o lançânenb, e§pdtErÉnb, sírfraÍEnb ê de§eínpêno d0 coÍlctÊb,
. Pâra auntentiaí a rugoGidade do paviÍrEnb, hzeí rrna tsíuíâ sLpeÍfcid po. Íú) de vassouÍas, aplicadas tan$/€ísdÍíEnle ao eixo

da pista com o colloeb dnda fresco.
sáo fu{hs as dê

:iiüb

CONÜMTO DE TRÂVES PARA FL,TE8OI OE CÁ'úPO OFICIÀS DE EM TUBO DE

Â@ GAIVANIZ'OO 3' COÀ{ REOjÂDRO EM TUBO OE 1 

" 
ANruRÀ EM PRI'

MER COilí TINTA ESUAITE SIMIEflCO

1.

Detdhafirento

. S€rá inslzúado coniunb de taves ofciú de futsbd de campo êm tubo de aço gatuanizado, corn pinturâ êm píÍte{ com linlâ em

êsmaie §dtêíao

PLACÂ OE IDENIIFICAÇÃO OE Á],iEIENTE

Detalhamento

. Seíào colocadas placõ de idenliÍcaçào de antienb €Ín hdos os õnbienEs.

EXTIMTOR DE CO2 6KG. FORNECIMENTO E INSTALÂCÂO

Delalhanenbl

. SêÍá íerto o íomecirnento e a

L{JIáIà/ÁRIA FLUORESCEMIT OEfM€RGENCIÀ 2W

Detaiharnenbi

. SeÍá brb o frnrEciÍÍEnh e da luminaia de

srNÂr-rzÂÇÂo coM FtTÂ AoEsrvA E Prso

Delalhanento

Será feí, a d€ín8§âçáo de caÍpo de íubbolcoín cd

ãÍERIOS1

ÉGCrJçÁo 0E PÂSSE|o (CÂr-ÇADÂ) OU PrS0 0E CoNCRETO Coil CoilCR
ÍO I,IOTDÂDO IN LOCO, USNÂDO, ACABAMENIO COI,TWi'ICIOTAL ESPES'

suRA 6 CM, IÂMADO AF_07/2016
SINAPI s4993

0etalhamento:

4.2
coirPosrÇÃo

PRÔPRH
cot PoR.019

CO\rPoSlÇÁO
PRÔPRlÂ

COMPOR,O2O

44 SINAPI 72554

45 corPosrÇÂo
PRÔPRh

corJPoR.021

4.6
corúPosrçÂ0

PRÔPRIA
coMPoR.022

coirPosrÇÀo
PRÔPRIÂ

c0MP0R.023

4.8
corJPosrÇÁo

PRÔPRh
c0MP0R.026

Será íeita o furneciÍnento ê a srnalizaçh coín fita adesiva no piso.

4.7 PINTURA DE IOGOTIPO

Delelhenêntô:

.Sêrálêil, e de nas

IIMPÉZÂ FINAL DÂ OBRA

DêtâlhaÍEator

Íolr§u E L*rrtsÍE flrr I sv'(.6 .l-üÉ
ÀrY, 

'í rov. rio.nrô . ctl ú.Í, ,! wwwiÍnperatriz. ma. gov. br

do eíintoÍ C02 de 6
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&
ESÍADO DO 

'IARA 
HÃO

PRETETURA XUÍ{ICIPAL DE I]i,I PERATiIZ
SECR,ETARIA DE TXFRAESTRUÍURA E SERVIçOS PúBLICOS

TIEIiORIÂL DESCRITIVO

. A CoNSTRUToRÁ devrá ao longo da obÍa pÍetr, Ínanbr o canbiro e os hcds em obía orgarizado6 e, na

liípos, enbs da eúega da obÍa dêrerá ser daborada a [Ípezâ gerd da àea ertrna.
. Pra a li.Ípeza, deverá sêr usado de um fiDdo gerJ &ua e sabão neuto. O uso de debÍ0enb§, sohcnbs e íêÍn vêdoíes quirrÍ-

co§, dev€íá §eí restib I leih de llrcdo a ná0 causa darc§ às §Lpeífcjes e pt as. Del€íáo ser ulilizados 4enas os pÍodubs e§pe-

cifcados pelos fabricanbs dos mabiais e coípom[bs eíprcgados na obra.

SINFRA

s.üínÊr E En^Ífi(mr.,u! @Ftr6fuY,,í,xd.rr+.r.tÊ(e§.rlrÍ
h?ann, ru o*1 6. tla.ar6lmrr6

www imperatriz. mâ. goy. br

í cTNFRA i

6,Áry N-
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EST OO DO il^AAxHÂO
PAEFEÍ'UÍIA llUTüCIPAL DE IXPETATRTZ

sEctEÍ rr DE tt{FR EsTtütua E sERvrços PÚBLICoS

PLAiIILHA ORÇA EIITÁflA

OBRA

coilsTRuçÃo DE CAXPO DE FUTEBOL XO fuiltctpto DE t PERAIR|Z

LOCAL

AVEiiIDA PRIiICIPAL 02, 8ÀRRO RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS

IIIPERATRIZ I A
ARço.mí9

srciEr^RiÀ DE FRlfsrtuTURA E SENr/tçOs pUsuCO6

àr. Y r/n' - tlo.à k"per.úi: . CEp: 65.r/-10 www. imperatriz. mâ. gov. br

I s,lNFRA I

['.,"e9



&
ESÍÂDO DOÍÂRÂ HÃO ü=el

PREFEITUNÂ UUÍ{ICIPAL DE IMPERAÍRI'Z
SECRETARIA DE II'FRAESTRUTURA E

Pt xu mçuEl{rÀÊ SINFR
8

1l'1

c<rt gt

? 486 t6

27 36a 3S

,|

2üta6t

r92.03

622 6i

1 r97 56

27301

2 937 {€

r571ô0ô

183187?

GESTOR / PRO@ATA / ÂçIO / MooÀl.lDÂDE

lEr

PROPONENIE OB€ÍO

coirsrRrçlo 0c ctrpo 0E FurEu No ruuqPo 0É rtPÉÀ^rRz
collsrRuÇÀo DC c{tPo DE FurEst t{o

ITPÉa^I@

26!0r,?019
AVÊNIDA PRIiJCIPÀT @, BÁJRRO RÉSIO€I'X]IÁL SE3ÁSTúO REGIS

an§ÍEv ÊONlt cÓoôo Gs{açio 006 sERvlçG llN
cu§Ío

1T PI ÂCÂ DE OERÁ EM CIIÀPÂ D€ ÂCO GÁIVÁNINDO 290 50

621 6,112
coMmsçÀ0 4A 00

COI,ISÍâUCIO Itr CrIPO FUÍÊML?

21

6 881 1§211
2

LOCIC,CO D€ C rpo. ATFÁVÉS DE GÂAÀÂIIO 0€
IÁAI]^S CORRI»S PONIÁIEIÁDAS COI'

22 üouxEr^(lo D€ IERRÂ

221 c0328
ÀrERRo c/co ptcr çfu MEcll$cÁ E coi[rEotE
! r oE,!.rsrcilo 31680 69.ô3 87 9/

2.3 IURÉTA DE ÂIVENARIÀ COT TELA Efl ÁI-AI8RÁDo

231 NTRÀ É SUPERESIRÚTUR,À OO TUREIÂ

2311
Esc vaçfu t^lull 0E vÀ-a cor pfioFLrDroÁD€

MENOR OU r(;lrÁr 
^1iM 

Àf 0:11016

2312
ATVEMRIÂ DE ETIBÂ§IIIEMO EM T JOLOS CEMIIICOS
MÀCICO§ 5X10X2úCí1, 

^§§EN?IDO 
Coi,t ÁÀGÂfir"ssÂ

TPraô t 2 3 /CllFNTô CÁr É ÂAçrÁl

336 ,ít3,,5

23.13 92775

ÁFrrç^oD€ Pn 8 oiJuc oErtÁEsmr[a
corÀGllDot{Àt DE corrESEroÁFür^DoE L A
EDtFtcÀçÁo rÉFnÉÂ oJ soBRÁDo uÍUzaNDo ÀÇo cÁ
60 0E 5 0ltt - uoNT^GEu Áf 121015

!5.05 1? 16

z3t. 927t7

ÂEláçIo D€ PI-ÁR Ol VIGÁ DE LrrÂ ESIntm-n
coNvErcorw DE coro8EIo M ÁDo Eil lrr
ÉDrFrcÂdo TÉRRE^ ou soBeq[)o uruatoo ÁÇo c{
50 0E 3,0 MU - UoTTAGEM r 1ZAO15

t0,97

23r5 92269
FÂ8RC.ÀçÃO D€ fÔRlr PÂÂ^ PILÁÂES E ESTRUTITRÁS

S lLlAES,Etlllo€frÁS$n DA E-?5llll
M2 65r0 82,25

2 316 §,r975
Cotf,nEro Fq( . 15lpÂ nrçO 1 3,r:3,5 §ltGlíÍO/
ÂREA ubw 8&T rl - pflÊÁÀo MÀM.lÁt rr 071201ô

M3 0ô6 30 88 4r8 06

2311 93204
crNIA 0€ ÀrÁÂFÂflo oE avENÀRtÂ Mot!ÂoÂ tN

[@o Etclt€agro tI 4n016
8,4 00 7td val

232

2321 375ô3

Al'vEMÂtÂ o€ vEo çÃ0 DE Btocos cERÀrEos
FUFÂDoS lA HoRT2ONTÂ[ DÊ 9X19X19CM €§P€S§lrÍtÁ
gcu D€ PÁiEo€s coar ÁfiEÀ Llooroa MÁtofi oo rcll r
À 6$ sga vÁos E rÂcalÀssq DE Âss€NrÁrExro
COII PÍ€PARO EI AEId'EIRÁ Âf IS/2OJ!

4,ta

2322

PÁFÂ qIORÂ POLIESPORTIVÂ

ESMTM}ÁDO PORI(EOS OE ÂCO GÁLVÂNIZÁDO.

COSTTF olN 2lrl0 0úrÊ'R0 a, colr IEtÁ 0€
117,60

2323 co Po§çÃo
3

cEncr cotl lld,Êo€s DE cor'rcflEro, FÊro. t5x1ru
ESPÂaAtBarO D€ tr, CRÂVÂDO§ 0,Sr, ESCOÊÂS 0C
10xr oclr Nos cÁr,Íos, coil 12 Fios o€ ÀRÁnE 0€ Àc0
oyauDo 1917. lrfluüso $ürlsÂltElllro

33ô,00 13,15 5t.5?

zl ESOUADRIA§

?41 68054
PORÍÀO DE 

'ERNO 
EÍ CMPÁ GAVANIZÁDA PLÂM 14

GSG
10m M,N 258 00

ET

-I

rwv.iípelalriz.Ína. gov br Ê!EO\tCRf í ri6!45?
st_roR ÊRoErcs E trc râirc§

?1U 4A

93358

1(G

M
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,rã1s PREFEITURA HU ICIPAL DE IM
§ECREÍARIA DE II'FRAE§YRUTURA E SE
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IIPERÀ'ÍNz

tÍEx ÉollTl COOclo ESC&çIOD§ §ÊRUÇOS UT
custo

91356

EIETROdTTO Ft EdVEt CCfifft CÁDO PVC oti 32 Mn

{l ), PtÂ crRcuros rERrrrúrs.,,r5Í r mEu
PIÂED€. FOFiECTUENTOE NSrÀrCÃO Ár I2l2015

13m

31t 15 9Cio3
ELETRoüJTO dcloo RO§CA!€L PVC, oti s0 MM (1 Í/r)
. Fôer€cilEltTo E tÀsÍulctro ÁF J22015

65 00 1095

RÂSGO EM AVEMRIA PAM RÁTÂIC OISÍRISUIç"ÀO

COI' ÍN|rFTROS UFNORES OU I6UÀS Â 1l0 MII
23U) 73 s263ír 16

3Í t7
CHIISÁIENTO LI'€IR EII ÀIEMRIÀ PÁRA

&ruÀ§/D§rRarçlô cot orÀ€nos uErioFEs 00
tGuÁls a a6 tall tF M015

31r 18

O{IÁDRO D€ D§InBUÉAO OE ÉI,IRGIA D€ ÉMOIJTIR

ETT C}IAPA IETÀUCA PAÂÀ 3 DISJ(]MORÊS

IER O ÁG|€ÍCOS lloíl@Or-AÂES SEÍ
3ÀRAÀrrE}ttO f 6ECulENr0 E lr,lsrÀ-ÂCrO

L]N 1.00

31r r9
coMP0§çÁ0

I
CÂÃÀ PÁÂÂ TIEDIDOR MONOFÂSCO {PÁORÂO OÂ

CoIiCESS ol'lÁRlÀ LoCÀ)
1,00 87§t 110,77

31r 20
NÁ§lE E AIIFÂÂI'ENIO 3' PÁRA SPOÂ

FORTGC|I|ENÍO E [,lSrÀ-rCÀO 
^F 

12,20t7
5843 73 82

3ll21 cÀla 0€ P^6s G€u xxIxlo c0 ÍÀllPÀ É oRBro
100

31122 9ts§8
ESCÁVÁÇ.Áo ÍÂrulr DE VÂtÁ CoM PRoFLfOrotD€
MENÔR d] IGIJÀ Àí NM Âf OJ?OI6

3,?§ 4327 5r ô7

311?3
ÂTÉÂÂO UÂI'IJÀ O€ VÂT.!S COI' AÂEA PÀÂA ÁTERRO

Ê colP^cTraÃo tEcÁI{zÁIA tf w2016
325 â6 0l a3 45

rNsTAIACO€S l{oRÁlruct§

!121 3035§

T1180 PIC.§OI A!EL, DN 2ollll, ['i§TAtl@ EU

RÂXÀ O(] §-A{rlrr[ 0€ lcuâ FOA'iEC ÊitÍO E 250 00 1335

tt22 &9356

IUBo, P!r'§, SO(,^VEL 0N 2§ U, INSÍÁIÂDo EU

MllÁr- OrJ S{B{ LA O€ ÀAÀ . ,OF CC[rEÂIrO E l25l

312 3
TtEo, P\/t, sol.DÀvEL, 0N intm, risÍÀJAoo En
RÁÀIAT OU §TBMTTÁI OÉ ÀGT'A , FORi€CIM€MÍO E 2214

nao, â/c, §d-oÀvg- DN srH NslÀlDo an
PFr,rÀO 0E,lên.FOP&CUSÀTOEA§ÍrUçiÂO.

3125 39366

Jo€uto ú GR t§ coll aElÂ E L ÍÀ0, Pl/c,
soiratEl, ü{ 2ear, x 3a t6lrum ar F^lll! ou
618-Â rl.mÁSr aof,rlEoltENlo E tNslÁt-ÁÇÁo

933 t2 1992."l

3126 00373

JOELIiO ú GRÂrB COI q§t 0€L ÍÀ0, pl/C,

soi-DÁvEL, Dr{ ãn , x í2 [{§TÀrÁDo El, Mtl^t OU

StB{^ll^L 0€ ÂSJ - F@TEC|MENIO E tMÍÁl-AçÁO
UN 12N t1,t?

312 t c0{m§çÁo
8

JOE.Ió S GÊrU§ COlr g,§U OÉ LATÃo, F,t.
sotúvEL üi 2üfir, x t2 tl{§T LADo an RÁ Àou
stEitrÁt D€ Àc(l^ . FoFx,EclxEMIo E rNsÍruçÁo 59r 30,r6

"I

312 0 §IMPJ 8935{

Jo€LHO S GRÁIJS Pl/f,, SOt!À!€t, 0r! 2ülM.
TIA5TA.ADo Êl' EAltÂt oil §lgF&rÂr 0E Ác!Â
FOFI,Éllf,{TO E {§IÂL CIO Áf 12,ã14

2.8) 1.23 §.04

3 
'29

49362

JO€LlrO S GRÂlr§. Pl/C. §q-oÁVEL 0n 2$rl
IN§TÀ'DO ET MTTA dJ SIE,âÁTTÀ OE ÁO]Â
FoRNEOrrEiTÍO E 0I§TÀ-ÁCÂO lI 12201a

UN ?0,00 5,05 127ú*l

?n.§%
LOCÁUDI)E. IaVFNTDApR'NC,PÀI 0? &tRÂofúSrDEriCtÂl SÉgÁSrÁ0 Rt ôrS

111t5

25! 26

110,77

l:r 4ô

1l3.4)

10

333750

I 5m.34

15t.Ul

§çÇ8Etrn^!E fRlGtÍRUrU8 E§Enr1Ço§frã,Jç§
er Y, rrf - [rà hsor! . CEP: 66.$r-tú
hFtat - l^ OPJ: lf,.158.45ó(lDlí8

ft*.iípeíúLnE.gov.bí

8935/

UN 10.0{

êG cllt catÂ É Í6r.532
SEIoR F{ôfrc6 a 0fi{n6iTc



0

G.ls ESTÂDO DO XÂNÂXHÃO
PREFETTURÂ IIUÍ{ICIPAL DE I'4PENÂTRIZ

6ECR.ETARIA DE II'FRAESÍRUTURA E

PLríUl^ m!{EXrAÀ^

GESÍOR / PÂOGRÂMA/ AçiO / MOOÀTDÁD€

IE 
' 
I,.§IhO OO É§POFTE

SI

OE IIP€R IiZ

O&EIO

0E câIro rf, ÂrTEd lo ltil@lo 0E
@IISIRUÇIO OÉ CIIPO DE FUTE&I iO TI,ICIPIO DE

IIPERAT@

set

'-

DÁTA B sE m$ruA Jo12or9
LoCrl.DIDE IAVET\IDÂ PqII\clPÀ m. BÀ|RRo RÍSlo€trC Àt sEBÂSTúo cÍ Gls

l,Ll16

15l.6I

r 6t0I

ÍET oEscÊçlo Do§ SERVIÇOS

312r0 30501

JO€L|O S CCar.§, P\,t, §O,Á!EL. Oi 501L.
[{srAúooEll PR. N} o€Á6rra-FoR'côlrENToÉ 10 37 65 22

JOELHO & GRÀJS, Plrc SOLOÁVEL ON 3?llM,
TS]À-ÀM É[T RÁTTÀ OJ SUBRÂTTÁI OE ÂGUÁ

FORi€C rEmO E [tSTÀ-rc^O Áf 1212011

1,11 394 35.92

t1121?

IE Cotr &êl^DE L TÀOtlÁ80(S C€NIRÀ- PVC

sotDAvEL Dr{ 2ô[r x 12, tNSrÀ-^DO E R ll LO0
SI.R^IÁ[ D€ ÀGIA - ÊOEEOIIEI{IO É IIISIÀ. çI' 6m 12!Á 1574

À1617
TE, PVC, SOrrÁ\EL oat 2ílU, N§ÍltÁDO E

PRUMÀOÂ DE ÁGI,Á, fO'üECIIIENIO E IN§IA.ACÂO
UN 1200 3,9,1 197 50.ôr

31211

TÉ COT 8UêA OC tÀTÃO M BOLSÁ CENIRÀL, P1/C,

so!DÀ)/EL On 25Ul X 
'2, 

IISIA,ÂDO EU BÂuÁ! 0U
$a{Áxa o€ Àcua - FoRt'Ect ENro E tisraÀçÁo

12.ú 16,02

31215

É CdT âIDTIA D€ LATÁO lú BOTSÂ CENIRÂI. P\C
sorrÀlEr ü{ 25tâ,x ra NsÍ^l-ÀDo É

R€S€RVÁCIO O€ ÁdrÂ ÍrC EIlrFrCÀçÃo Or-E PoSSUA

FES€F(VAÍÔa{O 0C FERÁ/FEfiOCUEmO
FOPiECllftÍTO E IN§TÀ-ACIO ÁF ffi/2016

6m 11 30

31216

tE, A/C, SoIDÀVEL0 !,M NSiÁtÁDOÉit
RES€RJI4IO DE ÁGr.A DE EDTFETçÁO qrE POS§JÀ

RES€Rr'ÂTôRIO D€ ÊIBRIIf IBRoGIIIENÍO

FORÀECNIEraÍO E N'aSTÀ-rClO rf 0612016

204 3.í 10,79 21,53

31217

TÊ,6rC Sotl)lr,fl- rr{50rrr risÍÀr DoEu
ÊESTRVÂ O DÉ ÀdJÀ 0É ÊDFrCrçÁo A(E POSSTA

FE§€IVA.IÓRIO DE FISRÁIfIEROCUEMO

FoRikírÉxÍo F rlsTÀ ,alo Áf 6,rú16

2m 1591 ?010

31213 s9373

LWA D€ REDJçÀo, PVa, SotD^lEL, DN 25uM X 20t U,
IN§TÂI-ÂDO EM RAIÂI OU §UA.RÂIIAI DE ÀGUÂ ,

FÔRifclrrFNÍo Ê [irsTÀralo Àf 1710{
UN 360

312i9 89627

It D€ REU4/O, F/C, §0(l)^!ê, DN írÀt X 2CtU
NSÍrüADO Sr PÍUrÂD OC lÀJ^ . FO&rÉclrEl{TO E 2m 12.19 1616 a.u

312N c0kP0sçáo
I

stcta DE FEüJçÃo, P\c, sotDa\EL oN 5ôfl r
ra{, r§rÁl Doãt8ar IaJ6!B*an L o€Álilx
FOR ECüE TO E 0tSÍÀ-ÁClO ÂF r2rora

t,8t 9 0,t

31721 8S353

REGISIRO O€ GÂlTÍÀ BRUTO, UIÁo, ROS'ÀVEI, &'
FORI€CIDO E INSÍÀ-ADO ETT RÂTTÁI D€ ÁGUÂ 2.00 26,03 33.6.1

312» 8!35?

REGI§IRO IE GÂVETA 8RUTO, LÂTIO. RO§CÁIET, t,7'
Fofi!€CDo E r§T UoO Aa RAaÀ oE ldJÀ
§ 1AnL

2ú 2552 3224

corPo§rç"Ào
c

iÊGISTRO D€ GÁVETÂ BRJTO, I,AÍÁ0. RO§CIIGL f
toÊr*clDo E l{sIÀtÁDo €lt Rlll t D€ ÁGuÀ

679 85 79

31221 8ÂSCO Era ÁwEMÂjÁ pÂÂÁ RÁÍ § O|§IRI9U§ÃO
coM DrÁxErRos úÉlro(ts 0u rGUÀs 

^!0 
uM.

t,!l 926

312 25 90466

CHIJMBÂIIENTO UÀEÁR EII AIVENARIÁ PÁRÀ

RMÀgDtSIRlEllçÍO CO{l 0IÀIEYROS UEmRES OU

lcuÁls^rO MU lF É21,15
48.00 145

312?tr
colPosrçÁo c0uP0B 01

1

cAuÀ D'A§IJÂ EU Po'rEÍUl}o COU ÁCE§SORTO§.

sulÊos FoRtccIfNTo E [{sTÀ-a00
100 1 810 39

3.13 r slÀ.^ç!€s srxÍlE §

§€c8EI^e^ pÉ rf,ME§IXtrÍrÃAE 5gúç6 A]BJç06
&r Í ú1. l&r. h!..üi - cEP:65.9,àú
l4daÊ - tu clfJ: 6 15ú.t§5,qúí6

v|Ív. jllperatü.â!á. gov.br EG CÍ\if Cf,tl í í61rí:?
sErm m0lEr6 É 0nçtreíÍ6

EMPREÉIO MEI,IIO

31213

312n



0,Qcs EST DO DO ll^R/rrlHÃO
PRÉFEIÍURÁ llUítlcIPAL DE lÍtl PERAIR\Z

AECRETARIA DE II{ FRÂESTRUTU RA

Plaru 4ç rEtÍÍlrla

c€sroR / PnocRÀrÀ / Áç,Ão /
IE I III{SIÊEO DO ÊSPORÍÊ

OBJEÍO EIIPREEISIMENÍO

cotisrR.(Jô o€ cllpo E FLÍÉd- ro lLraôPo 0E
/cot6rÀuçIo O€ CIIPO E FUIE&L IiO IUI{IOPIO D€

tí!025
SI

PROPOIçNl!

E IIPEi Tiq

0Àr^ &asE ms 
^P, 

l0ra0r9
LOCÀJoÁDÉ IÁtfNrM per{CrDAt 02 BÀRÊo REStoÉiErÁr SE8ÁSÍúO RÍ GtS

62,96

113 2I

!'2,1

cÔo60 EscftçIo É6 sEHvrços

3t3r 30711

ruSO 6rc, S€RIE NOFüAL E§GOIO PREDIÁI, DN 
'Ol, F0Rçct00 E h§r um Er RÂrr^lD€

DFsalÂct o(l R llÀr E Es@ro sÁl{ÍrlR o
11.13

3e/12
REO P!O, SERE iE'TTÁl ÉSGOTO PÊEDIAI. üT 5O

MÚ, FORiECOO E INSÍÀIDO ETT ÂÀ ÁL D€
ofaamcr anl Rrrrl nç FSGoIo slt'trÂnO

36 00 r667 2Í.06

3133
IIEO B/I, SERIE NOf,l,ÁT, ESGOIO PREDIÀT. DN 75

uM. FoRt€coo E lNsTÁI,ÂDo Elt RlltÂt DE

D€SCÀRGI OIJ RÀTAI IE ESGôTO SIIÚIIR}O
1200 15 3ô 32 06

ÍlEO PI/C, §ERE I'IORIIAT, ESGOTO PRECHÁT, D IM
MM FOR {ECDO € ll{STÁlÀ0O EM RÁlrÁl D€
nFsaÁRcr axr RÁ!À íl€ Fscoro sÁNrÍÂRo

3 690 90

3 r35 897?4

JoEulO & GR^U§, PVç, §EÊlE À10Âl'lÁt ESGOÍo
PSEUTL D 

'O 
UT, IIIÁ SOI'ÀEI- FONiECIDO E

III§ÍII-^OO E'T ÂATÂL OE DESCAÂGÂ OIJ RÂITÁI D€

Esmro slr{Íl8o ÁF 12r2o1a

36 00 579 731 26316

3 r36 39i?$

JOEL'O 
'5 

GR^US, F/§, §ÊRIE NOfi'IÁt, ESGOÍO
pR€orÂt, DN 40 u t tT s0(o^\€1, ÊoRlEcroo E

]NSTÁI,ADO EÍ RAIIII- I]€ D€§CÂBGA OI] RÂT{ D€
ESGOTO S MTIRI,O lr 12l20ia

UN 122 533

3137 83?31

Jo€lllo I GaÀa§, P\,1, s€nÉ rJoSrA €§GoÍo
PiEAiÁL ôí{ 50 ÍLl, rtff ÉüslicÂ,foRlfctôoÉ
INSÍAIÀDO EM MIIÂI DÉ DÉSCÁRGÁ OiJ RAMÂL D€
Esmro sÀNÍÀÊo ÂF t2r0

UN 300 6,23 t.8t

l 13ô

JOEIIO ,15 GRA§. Frc, SERE I'IORÍ L E§GOTO

Pf,@r L,DNírIr I 'T Ér-l§nc^ FORI*CrDO E

IN§ÍÂTÂDO ÉU RIIIÁI DE O€§CARGA OU RAIA DÊ

FSGOTO Stl{rllnlo Ár 1201r

L,t{ 833

3 139

JOEIJIO OO GRÂIJS, A/C, S€RIE l\oÀTIAL €§GOÍO
PNEüA, DN IO() Mtl, I]NÍÂ EI^§TICÀ FOR'IECIOO E

NSÍÁrIIrc É'r MllÀt 0€ DESCTRGÂ O1l RÁll L 0E
ESGôÍO SÁlt/rlRlo 

'r 
t2l201a

31310 3983,í

JltçÁo soPi€§, hrc, sEÊE r{oRtrll, EscoÍo
PaEoÁt, oti rú x 1@ tlu, t ÍI EúsTlcÂ
FoÊ'lECloO E It§TÂ[ÁDo Ell PRJiIÀDÀ DÉ E§GOIo
§ÂNlrÁRro ouvsfin cÁo ÁÍ 122014

2242 28.32

coxPosrÇÃo
2

J.NIçIO §ll9rEa. ,ra, scaE rcaaÀL EscoÍo
PFEDllt 0r{ 1@ x 50 lIt, rr,tl^ EllsncÂ foitEctoo
E ISIÀ.ADO ET PR.IüDÁ DE €S@ÍO SÁI,IITISIO OU

!ENnwÁo

UN lr,l0 2124

31312
3

TÉ, P!t, s€&E {oFllÁt, Éscolo pnEotÀt, ortr 1ox í
Mg, ITTTA ELASICÀ FOG'ECIDO E IIISTAÀrc EÍ
8 tl t DE E§CaTo SârÍaÁ&O

31313
cormn 0r

TÊ, P!§, §ERIE t{ORúi- ES60Í0 pSEDtlL, O( 75 X 50

Mir. rNr^ B-AsIrcÀ FoR Gctoo E tNsTÁt-ÁD,o E r
RÂltÁt DE ESGoÍO §lNtÍÂRlO

l/.43 72.02

89625

IE, F/C, SERE tofltÂL ESC{ÍO pREDtÂl- Ot{ ít X 50
ru. t {Í É^§Ttc{ Fof,EôrDo E r*§ÍÀrm Er
pnl úD 0€ €sarro slMTAFlo o{]!ofl,^çlo
tÍ t2tú14

r0 a5

31315 carxÂ rNsPEçÁo No PrÁs! 0 EM À!\ENÀnÁ
Dl=Ísoxsobn. Prúri.Áo cÁGEcE

llN 2.00 2*9t 31710

31316
RÂ10 SIFO D0, P!C, Dt{ 1ú X /O rrtr. Jr{TÂ
SO.OA\êL FOECCDO E i§IATOO ETI RAIÀS DE

EttcÁLtfiltloíto E ldn PLrMÁr ÂF i2201.
8.m 345

96,9(

sEç88Í Â pf rfRr6srRgnÃ EsErwsnt|c6
&áY, úl - Noy. llF tt. cEe 65.sr-üt
h'pdr,t - rU cl{PJ:6.15E.a55lI)01.10

x,ííw.iíperatiz.ma. govú EG Cr\[ CAÍr É íe6]§2
s€rcn rnqEros É @ÀEr'Íos

313 t1

c0r,rP0sçÁo

coxPossÀo



ESTÂDO DO XATAÍ{HÃO
pREFEITURÂ IIUNICIPAL DE ll,l PERAÍnÍZ

6ECRETÂRIA OE ITIFRAÉSTRUTURA E

PLA'[,IA OR§áIEMIÂA N:Õ

G€SÍofi / PROGÍWr / rçlo /

OBJETO

col|sÍRl.rçIo DE cálPo 0E FlrÍÉu lú lLraoPlo 0€

61s
S F

V

COIISTRUçIO OÉ CAIPO DE FTJIETf NO ILII'OPIO D€

oai^á{sr @§uâ. Iorzore 26 35*

6,17,83

r 79l92

1 5€6 r8

530,27

5óá 33

4 35012

34? m

n0,24]

211

?WD

1963.3

UN
qrsÍo

FOI{TE côoGo ESCE@ oOS SIRVIçOSIIET

cÀxa §fotúôa Frc. oit rú x 1ú )( s Ll. rr,ÍÍÀ
Êl-ÂslbÀ FOfi'GClo^ E IIBIÁIIOA ÉTT RÁTAI OC

DESCTRG OUEir R^U t 0€ ESGOIO SÀrÍTÀRro.
600 ?46313rr

cauÁ slFor{ÁDÀ FrE, Drl 150 x r50 x 50 Mlr, lr{TÂ
ELÀSÍICÁ FOÂ'*CIDÁ E INSTA.AOÂ EM NÁ A O€

oasaina,A dr Fr RÁ!À D€ EsGôTo §lNlTaRto
200 32.1531313

coMPosçÁo
5

ll85 4321 51ô/31319 93353
ESCÀV|çÁO llÂMJÁ[ 0E VÂr.Â CoM PRORiDDIDE
ME|IOR OU IGUâI Á ,.fi i,l Àf 0321116

ATEFÁO MAI]ÀL OE VÁI.AS CÔT AREIA PAFT AIÊRRO

F CôUprajÁaio ll«)Ârr7ÂDÂ Âf 6/2016
11 A53132!

314

3111
vlso sltrlTÁRlo sF(»rDo colr cáJxÂ ÀcoPtn^
LOUçÁ8RI,iCÂ ÉOFrlECfiÉÍro E NSrÁt çÀ0

615,13 117 *3142
coíPosçÁ0

3

vÂso §Ál{tÍ Âio sF0ril00 coaÀ/Er€to{ÂL PIRÂ rcD
§Ell FURo FROiÍ L C0 LOltçA Ee{€Á S€M

t§s€rfio, ftLuso co{.üNro DE L]GÁçÁo PrÂÂ
8rcÁ §{{IIAAA A.,,'SIAVEL FOR'€CII'ENTO E

2m

couPosrçÃo c0MP9Â 92
I

8ÂRFÁ DE APOO RETÂ, EÍ Á60 INOX POTIDO.

co PRürNÍO er, PÀiÁ POíltA f06fcrMEM0 € a6J 5'

&qRR 0€ rpoD r_^vÂÍoRro E Âco riox Por.tDo.,0
x7(lcr FOflt€C[rEMo É |NSTÀ CÁ0

530 27

3145
c0uPosrÇÀ0 BÀRRA DE IPOO REÍÂ Ell rcO NOX POJDO,

CoMPRlllEl'ÍIo locÍ, PrA VÁSo Sll|lIIÂRIo.
FÔRIIftIIIENTO F IIüSTÀ ÁCiÔ

UN 200 21939 2T119

3 146

IflCÍ0R10 slfoMoo 0E LolJcÂ B8Âtc^ cou
PÉRÍgCI§, CO RÉGISIRO DE PRES§ÂO 1,f CO

cÁNoPLÂ CioíÁD ÂCÁ8t IENTo SlMPtfS E

coNrr,ÍÍo Pan Fxtc,ao FoflÍlEctuENlo E

800 {3126

5§0 72
6

Bllcxu IF cRlMÍo ctoÂ foFiEcnrÉNro É
2 233 {t5.37

3118 CIIT,v€IRO DE PIA§TICO COTI REGISTRO O€ PRE§§ÂO

3ll' ÊORiCCtXg{to E .§rA-^CÀO
UN 12m ús ?8S

3 t,1g 80571

sÀaoàflEtBÂ 0E §osaEPoâ (EIxtDÂ M 9 ÁÍ0E),
ÍlPo coirfl Elr rao [oxrD^vEL . roÊ'cclrENTo E UN 8.00 38 /3

314!O s5614
PIPAÉF^ O€ P AED€ qt tl€tÀ CR0llÂ00 SEM

TâllPÁ. [!cl-lj§o FtxlcÀo ÂF 10rãlt6
UN 8,00 &91 26,!9

c(8^ DE Aârn o\/Â- An LOUçr 8AÀ€Â - X sacll
0u EauúÀ-o{lE . FoR€crxENÍo E rN§ rÁuçIo.

3111?
ÍoRrfrÍiÂ cÊosÁDA D€ uÉsa 1E «l 3/f, PÁ
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l1c
ESTÂDO DO }IARA'{HÃO

PREFETTURA MUI{ICXPÂL DE IMPERATRTZ
SÉCRETARI^ DE I'{FRAESTRUÍURA

PLlLl.lr oRçÁtENÍÁxrA

GESIOR / PROGRArA / ÀçIO / UOOÂLIDAD€

rÉ / í[{stÊR10

OgJ€TO

CIIISTRUçIO D€ CIIPOÉ TUÍE ú Ib IUN!êPO DE

61s
SINFR

coxsrRuçIô 0E ctFo u€ Âm&! rú rur{crPro 0E

ÚPEi^lnE

ÉMPÊIENOMENIO

óÀr^Bi\sEoosflrPt lo12o1g
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61s EsÍADO DO XARAT'HÃO
PIIFETTURA I{UTTCIP/II. DE IIIPERAÍRIZ

SGCIEÍARIA DC T TRAESÍRUÍURA C SERVTçOS PÚBIIOOS

CROI{OGRA A FISICO FINANCEIRO 5íNFRA

OBRA N

CONSTRUÇÃO DE CA PO DE FUTEBOL NO UI{ICIPIO DE IMPERAIRIZ

LOCAL

AVENIOA PRINCIPAL 02, BÀRRO RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS

IIPERATRIZ / TA
IARÇO.m19

qe {fl

sEcRíÂRra D€ INFR^E rtuTuü E sEÍvtço5 púBrEo5

tua Í yn' - flo\.c lrperatrn - CEP: ós.qrlnü) www.imperatríz.ma.gov. br
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( ESTADo DO i|ARÂXHÃO (. PREFEITURâ HUNICTPAL DE II{PER IIZ

eÉGRETARIA DÉ rr{FR ESÍRUTURÂ Ê sGtvlçus ÚBltcos

114

CRONOGRAMA TISICO FITIANCEIRO GRAU OE SIGILO

#PU8LtC0

DA OPERAÇÂO GESTOR / PROGRÂMA / AÇI.O / MODAL DADE

IiIE I MIHT;TÉRO OO ESPOFITE

MUNICIPIO/UF

IíPERAÍRIZ I flA

PROPONENTE

PREFEI'UR^ ÍUIIICIPÂL OE

OEJETO:

IISTRUçÀO DE CAIIPO OE FUÍE8OLT,IO II|ICIP1O DE

IIPERÂIIRIZ

EMPREENO MENTO

SÍIUÇÁO OE CAIIPO OEFUTEBOL IIO iIUNICTPIO OEIMPERATRIZ
IíPERATRIZ

MÊS 1 MÊS 2

acuM (%) PÂRCELT (%) acuttr (%)
IÍEM DESERçÂO PESO

PÀRCELA (%)

60,00%1 sÊRyrços tNtctArs 1,200/o 4 6E8 80 40,000/" 40,000/" 20,00%

2 COI{SÍRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL

't00,0tr/tsERútços tNtclArs 1,060/o 4.128,89 100,00% 1m,00"/o 0,00%

100,0tr?'o27 868.89 70,000/. 30,0ovoMOVIMEI{ÍAÇÃO DE TERRÂ

2.3 0t00% 70 00% 70,00"/.MURETA DE ALVET{ARIA COÍII TELA EiI ALAI'BRADO '11,76va 4s 991,19

20,00%ESO,'ADRIAS 0,716h 2.786,40 q007" 20,00vo

0,00%2,5 5.092 08RE!ESÍIMETITO 1,300/0

50,00% 50,000/úPLANTIO DE GRAMÀ 19,730/o 77 138,50

2.7 0,46% 1 792,56PINIURA

3 COI{STRUçÃO DE BANHEIROS

100,000/osERútços PRELTMtT{ARES 0,18% 710,78 100,000/o 100,00%

3.2 100,00% 100,00%i,OVIIiIENTAçÂO DE ÍERRÀ 1,08% 4.224,90 100,00%

100,00%INFRAESTRUÍURA 5,140/o 20.111,69 100,000/" 100,00%

3.4 20 00% 100,000ÁSUPERESTRUTURA 3 820/" 14 929,66 80,000/0

80,00v" 80,00%3.5 ALVEI{ARIA E VEDAçÂO 6,41d/. 25 043,95 q00%

0,00%ESOJADRIAS 5,680/o 22.227,72 0r00%

0100% 20,00% 20pa%COEERIURA 6,36% 24 867 97

2. J9
l§\ -lU-,

sEcRE Mt{ 0E ttlfnlEsiFut!f, E SRV|ÇO§ pÚ31'r)0s

làI Í .tf - R@ itrÉit . cEP: a5 rr.l &
hp.!tt! - UA CIPJ 6.Í53.45ú,!q)1i3

§à

VÀLOR

2.1

70,000/"

2.1

q000/"

2.6

3.1

80,00%

3.6

(,1

a \
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í ESTADO DO |aARAXH^O (\, PREIETTUE  tiU[tCtP L DE IIIPÉh IIZ
-<CRETARIA DÉ T fRAESÍRUTURÂ E SETVIçVS ÚBLICOS

CRONOGRAMA FISI@ FIIIANCEIRO GNÂU DE SIGILO

íP(JBLICO

N' OA OPERÁÇÃO

t5302!

GESTOR / PROGRAMA /Açfu /II4ODALIDADE

ME 

' 
I{III§TÊRO DO ESPORÍE

MUNICIPIO/UF

I PERATRIZ / ITA

PROPONENÍE

PREFEIURA XUTIICIPAI OE

IíP€R ÍRlZ
cQilsTRUçÀO DE CÂ POQÊFUÍEBOLNOXt {CtPtO0E
I PERÂ'IIRIZ

ÊJETO E}l!PREENDIMENTO:

cDil$luçÁo oE c^rPo DE FUTEBOL [O rUt0CtPtO DE TXPERÂTRZ

3.8 FORRO 1,11yo 4 341,53 0r00o/o 0,00%

3.9 RE!ESÍIMEI'ITO 9,60% q0fÁ

3.10 Pts0 2,23ô/o Ll34,67 q00% 0,00"/,

3.11 INSIALAÇÔES ELEIRICAS 2.080/0 8.148,08 q000/0 0,00%

3.12 ltrSIALAçÔES Hr0RAÚLTCAS 10 5E2,69 q00"/. 0 00%

3.13 txsrALAÇÔEs saN[ÁRtAs 9 2ô8,79 q00% 0,000Á

3.14 rot§as E ríEÍÁrs 3,610/o q007. 0,000/o

3.15 PINIURA 1,700h 6.633,49 0,000/0

3.16 tNslÂt çÔEs PLUVTA|S 0 4710

4 sERúlÇos coMPLElttEilTARES É EXTERNOS 2 09v, 30,00% 30,00./.

100,00.Á 39í.0t0,00 15,990/0 28,4110 44,390/à

62.503,73 62 503,73 111 068,57 173.572,30

§
?1 z

I

,'J
rs{P+

FRANKLIM LIMÀDA ROCHA

CREA| 1100614532

1l§
t,§

l,

z i

i
)

SECRETM| oÊ tflfÂ^EsTiuiuF^ E 9ERvrç03 púBLcos

er Y úí- tlo h$d.tt- CEP: t5 9, lú
lúrc - {Á cltPJ 6.156.15áÍrxr1-ra

v,4 ,lv.lmpêrâlriz.íl3.0ov.br

Z

gz.sts,eol 0,000/0

.rrs,mI
q000/0

r ers,aol

8.1t3,651

TOIAL 15,99%

__§
IMPERAÍR|Z / MA março de 2019

Local / oata (
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i esTADo Do MAR NHÂo {. PREFEITURÂ TUNICIPAL DE IIIPER .IZ

sÉCRGTARIA OE INFRAESTRUTURÁ E SERVIçUS PÚBLICOS

CRONOGRÂMA FISIC! FINANCÉIRO GRAU DE CGILO

*PUBLCO

OAOPERÂÇÀO

153025

GÊSÍOR / PROGRAMA / ÂÇÁO / MOoALTOADE

iE I III{ISTÉRIO OO ESPORTE

MUNICIPIO/UF

IMPERÂÍRIZ i I.IA

NTE

PREFEITURA MUNICIPAL OÊ IIíPÊRÁTRZ

OEJEIO:

COXSTflUçÂO DE CÀ PO DE FUÍEBOL I,IO IIUNICIPIO DE

I PERATRIZ

MPREÊNO MENTO:

coNsrRuçÁo oE car!po DE ÍuTEEoL r{o tíu[tctPlo DEtitPERÂTRrz

MÊS 3 ti,lÉS 4
ITEM VALOR

PARCELA (%) ACUM fÁ) PARCELA f/o) ÂcuM {yo)
DESCRTÇÃO PESO

20,000/" 100 00%1 sERVrçOS tNrCtAtS 1,200/. 4.688,80 24,000/" 80,00%

2 coxsÍRuÇÃo DE cÂMPo FUÍE8OL

100,00./o2.1 sERV|ÇOS tNtCtAtS 1 060/ô 4'128,89 100,0070

100,000/0MOVIMETTTAçÃO DE TERRA 7 130/o 27.868,89 100,00%

2.3 MURETA OE ALVEIIARIA COM TELA EM ÂLAMBR,ADO 45.991,19 30,00% 100,00% 100,00%11.760/"

100,000/02.4 ESOUADRIAS 0,71vó 2.786,40 80,00% 100 000/ô

100,00902,5 REVESÍtME ÍO 1,300/o 5 092,08 20,000/o 20,000/0 80,000/"

100,00% r00,000/oPLANÍIO DE GRAMÀ 19,730/o 77.138,50 50,00%

100,000/02.7 PII{TURÂ 4,6% 1.792,56 50,004/ô 50,00% 50,00%

3 CONSIRUçÃO DE BANHEIROS

100,00%3.'! SERVIÇOS PRELIMINÂRES 0,18% 710.78 100,00%

100,007" 100,000/"MOVIMENTAçÀO DE IERRA 1,08v. 4 224.90

3.3 100 00%INFRAESTRUTURA 5,1410 20.111,69

100,00%3.4 100,000/oSUPERESÍRUTURA 3,82v. 14.929,66

3.5 100,0070 100.00%ALVENARIA E VEDAçÃO 6,410/o 25 043,95 20,tx./"

100,000/,3.6 ESOUAORIAS 5,680/o 22.227.72 100,00% 100,00%

100 000Á t3.7 80 otr/" 100 00%COBERTURÂ 6,36% 24.867 .97

o
ar Iz

3ECiÉÍ ÂU 0E |TFE ESTRUIIR ESR\4@6Pú3!COS
Rú I rllf -flú lhÉótt - cEP: ô5 ú7.r!0
lmt-nt - MÂ C{PJ: 06,15a a!ó@i,l I

$irwnpeftlÚiz.ma.gov

2.2

100,000/0

\\

I
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4t4I ÊSTADO DO MARÂNHÃO /\ pre::rruu xuuctptl or rrprd -rz
§ÉCRETARIA DE TNFRAESÍRUTURA E SERVIçIJS ÚALICOS

CRONOGRÂi'A FISICO FINANCEIRO GRAU DE §ALO

íPú8Lrco

N'DA oPERÂÇÀo

t53025

GESTOR / PROGRÁMA / AÇÃO / MODAUOADE

ÍE, flrltsrÊ o oo ESPoRTE

MUNICIPIo/UF

I PERÂTRIZ I Á

PRCPONENTE

PREFEIIURÂ MUIIICIPAL DE IIIPERÂÍRZ

OBJEIO

collsÍRuçÁo oE caMPo DEFUTEBOL rio itUNtCrPrODE
IMPERÂTRJZ

EMPREENDIMENIOI

cot{sTRuçÀo oÉ cat{Po DE FUTEBOL NO Ut{tCtPtO DE |XPER TRIz

4.341,53 0,000/o 100,00%

9,60% 37.553,86 80,00% 80 000/0 20 00"/o 100,00yo

3.10 Prso 8.734,67 80,00% 80,00% 100,00%

3.11 INSTALAçÔES ELEÍRICAS 2,08ó/o 8.148,08 80,00./o 80,00% 20,00% 100,00%

3.12 INSÍALAÇÔES HIDRAÚLICAS 2.71ó/" 10.582,69 80,00% 80,00% 20,000/" 100,000/0

3.í3 TNSTALAçÔES SAr{lTaRlAS 2,370/o 9.268,79 80,00% 24,úyo r 00,000/"

3.14 rot ÇAs E MErÁrs 3,61% 14.129,40 0,000/0 100,00% 100,000/0

3.15 PINÍURA 6.633,49 0,0070 100,00% 100,0070

3.16 INSTALAÇÔES PLUVIAIS 0 47% 1.819,86 50,000/0 50,000/o 50,009" 100,000/.

4 sERV|çOS COMPLEMET{TARES E EXÍÊRNOS 2,090/o 8.183,65 30,00% 60,000/0 40,0070 100,00/o

TOIAL 100,0070 39't.000,00 42,810/" 87,20yo 12,80% 100,00%

167.374,í7 310.946,87 50.053,13 391.000,00

-a
IMPERATRIZ/MA, maÍço de 2019

Local / Data FRÂNXLIM LIll/lA DA ROCHA

CREA: 1100614532

sEciErÂRl DÉ lllFR ESTiUI]JM E S€RV|çOê PUSLrao§

Àr Í rtd . xd tip.6tr - cEP: 6.907.1ô0

hp.r.úz- M CNPJ 6.15A.aía&ootto

3.6 IFORRO 1,11yo 100,000/0

3.9 IREVESTTMENTO

20wo/"

80,00%

1,70%

I

ffil

6-
ll.s-

tr



,Qts !§Íaoo Do x f^tüÃo
pttrEtTura iru rcIP L DE ll,rptR^TRlz

sEcREÍ tt DE tifR EltrRuruR^ Ê sERvtços PÚaLrco6

QUADRoDÉ CO POSTÇÃO D€ B0r. PADRÃO

OBRA

coltsTRuÇÃo DE cAxPo DE FUTEBOL t{O UNTC|P|O DE tÍttPERArRrZ

LOCAL

AVEIIIOA PRIIICIPAL 02, BAIRRO RESIDEIICIAL SEBASTIÃO RÉG§

If PERÂ]RIZ / A
ARÇO.2019

SECRETARA DE NfPÂETXUTURÁ E SEIMçoS ÚTLEOS
ÀE Í r/lf - xoe. bp.íàtÍk - CtP: ó5.S7-lú www. imperatriz. ma. gov. br
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PROPONENTE

PREFEITURA ÍUTCIPÂL
OE IXP€RAIRZ

o8.rETO:

coNsTRUçÁO DE CIIPO OE FUTEBOL iao rU qãO 0E lf

Ti» de Obã (Conbíno - Aóúb É2t]o13 - ICU):

Constw& do ãrlia§ (ramôâm paã Rebmã)

ESTADO DO I.íANAÍíHÃO
PREFEITURA !|UTICÍPIL DE IIIPERATRIZ

SECRETATIA DE I]IFRAESTRUTURA E SERVIçOs PÚôUCOS

N

ÍPUALrcO

SINFRA

ConÍonrÉ legdâÉo lÍbuLtiâ muniiÉ, o pe,lentud ú basê de cáollo para o ISS:

SoblE a basô d6 dq.do, deha a rEsp€dna d'qmlâ o ISS (enlle 2,00% € 5,m%)
{0,m %

l,m %

tTEilS §GLAS (1'Oü.ílil) líÊotÀ (r au.rlil)

FORMULÁ UÍILIZÂDÂ PBO=ÍÍí +ÂC + S+R+GX 1+ DFXl ] L)
(1 -t) 1

O€daD palã 03 devijos ú)s quo conbfi!ô lêgidâÉo rüJürh muniid, a be.s dê câoio do ISS pa.a Consüuçào dô EdiftiB (Íâmbên páÍa

Reioflna.) é dê 40,(f( com a GspôdiÍa dhLda ê a,mÍ Deda-àE iiúa qua dolãn6 o or!Énenb Dê.onerá e qÉ 6sla é â dlêmalivã

mâis ad€quâdâ pã-a a Âdninis-aç& Priraca

Para o li)o de úÍà 'CoÍÉn ç& & Ediftt6'ênqudrJn* a coÀstuçá e ,ebÍm de: €dificioq uní# hàíãnmiq €6.dÃ, lE{pilab,
hoteb, lE3aulãÍ'ls, armazÉns e dêporÍb5, êdftios parà uso ag'!p6rrb, d"q1ê3 paa teÍs e metDpdfsÍnr, €dádbô €.poíivos ê quadías

.obeÍlâs, nddad6! palà embaqo6 o doar|lbaque do pass{eic (êm eíDpoíbq mdoviiíb, poíbs eb.), poíhíf,àb â píBsljios, a

ooÍst!çà dô edliix iÍíu38iã6 (lábÍiE, oftnrás, g4ôe! iü'isti:ii, êh), codoíliE dessitoâçáo 412G4 do CilÂE 2.0. Tdrüim o,quâdrâm

sÉ Éíi!3, nianles 6 outDs odihd)s dê fríldilds tuíiita.

Rsspomáv€t Tàffioo pda Elàor4ào do Orpamento:

Nolne FRANXLIU LIMÂ 0A ROCHA

CREA:11m614532 Data Mâ9o 2019

C€nrral AC 3m% 4.m% 5,50% 3,00Í
Tara de Se{u,D e Gâranlrá do EínDEêndinenlo s+G 0.80% 0.80% 1,m% 0,16%

R 0.97% 127% 12t% 1,0096

1.39% 1,00%Tara de Despesâs Financeiras DF 0.59% 123%

1

CPRB 50%

I ô7%

COFINS

Pis

8Dl 6ifom , Àódà 26221013 ÍCU n 12% 25.00% 20r5r '\m,u%

3c;z

EElrí|lr-MilGII

stclEaÂr 0€ HFn ErhJÍUM a 5€iMç05 fiAJCO§
í|l Y, ,n' ,ro.. hÉart . alA ú6-907 tú
hp.r.rrtr tA cl?J: 6-rtaõá(Dt.ró

www. imperatriz. Íne.gov- bÍ

QUADRO OE CO POSçÃO DO BDr- PAORAO

I



/Ã1s ES'ADO DO TIAR^ HÃO
PTEfEITURA |IUIIICIP L DE Ii{PERATRIZ

SEGIEIAiI  DE I{FRAESTRUTURÂ E SERV!çOS PÚaLICO§

qr
QUADRO DE CO POSTÇÂO OOS ENCARGOS SOCTATS . PADRÃO

OBRA

coNsTRUçÃo oE cAfPo DE FUTEBOL ilO UN|CIP|O DE IíPERATRIZ

LOCAL

AVENIDA PRINCIPAT 02, BAIRRO RESIDET,ICIAL SEBASTIÃO RÉGIS

IIPERATRIZ/ TA
ARÇo.2019

SINFRA

www.imperàtriz. ma. gov. br

=m\

sEcREraRh DE TNFRAE5TRUTIJRA E sERytços úBrrcos
R!à Y ynq . ftoyà tÍrpêr.triz - CEpi ó5.90r-lt)



111Jã\
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!!úã
CESTOR / PROCRÁIIA / AÇtro / IIODALIDÀOE
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T§TÊRX} DO ESPORÍE

PREFEÍTURÁ XUIIICIPÁL DE

IIPERÀTNE

oB.lEro
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PIRT!)A f, m^ E LID^D^ FLIX'Rf§CElflE ãet,
coPt EIÀ fouEcE,aro É f,sr ucÂo

88264 ELETRrc§ÍÁ COM ENCIRGOSCOiPLEiCNTÂRE§ N o 350000 r,18.r 5,19

SERVÊNIÊ COí\I ENCÁPGOS COIPLEiENTÂRES u 0 3500m 3.8288316

57 t7 5717x36.{ LUMINASIÁ ÉLUOFTSCENIE 2X4OIV COIVPLEIA COM úIPÀDÁ 10!0000

corPoRo0T
c Lra P^nÁ EorooR roiof $co (PÂoR o0
c0IcEsstox^a[ Locü) uil 87.57

882ô4 FI ÊTRICISTÀ COMFNCÂRGOS COIPI EI/ENTÀRFS H 0,300000 1481

11 04&8241 ÂuXlLlAR 0E EtE'IRlClStA COt ENCÂBGoS COt'pLtlrNI^RES H 0147000 1,6?

39680
CAIXA DE PROTECIO PÂÂÂ 1 iEDIDOR IrcIOFÁSICO EU CHAPA

DE ACO m USG {P^oRÀO 0 COTCESS|ON RTA LOCAI)
]N 1,000000 8r 60 81 60

corPoR00r
JOEU]o S CR U§ COt SUCt[t DE t TÀO. PVC. SOrlllE!.0X
2or.rl,2r§IAl00ElR r tousua{ r tD€IGUA.
FORIiECE|íTO E tiÍ I GIO AF r2lnra
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INSUIiO 1n ÁDESIVo PLÀSTTCO P ÂÀ PVC FRASCO COM 85ô m 0 007000 45.16 031

200€3 soLllc o L I/PÂDOBÁ PÂR^ B/C FRÁSCO CoM 1000 CMI UN 0 m8a@ 39.n 031
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PREFEITURA ilUÍ{ICIPAL DE II,IPERATRIZ

SECREÍARIA DE ITIFRÁESTRUTURA E SERVIçOS

colPo§rÇÔEs oE cusros uxrÀRro§ 0E §ERYIços SINFRA
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GESTOR / PROGR^IIA / 

^ÇÁO 
/ tl00Âl l0A0€

EI
EIPFEENOI[€I{TO

coxsmuçÀo 0c c rPo DE

XUNICPE OE

PREFEÍ'URA T'IiICPA! DE

IPENATru

OBTTO

cü8rRUçIO lX ClrO tE FlrrEBO( tO t f,CPp Ix
rÍnInq

PROPONENTE

[{0tcE PRICOroxÍE cÔotco DESCRTCIO m S€RVTCO / IIiSUIO UN

6a
ÀoÂPrÂDoR tvc so(DÂvEL, cor FL rc€s Lll/REs 32 lltr x r'

2 000@ 28 38

13,03 Ú0387 ^DÁPTAooR 
P\/C SOLD \EL, LOllGO, COM FIÂNG€ L[n€, 25 lllll

xl/t. P R CrvéuAGU
119 ÂDESIVO PLÀST1CO PÁRÁ PÚC EISNÀGÁ COM 75 GR UN 0.400000 t00 2,00

31,16 FIIA VEOÂ ROSCA EM ROLO§ DE 18 IÀ,l X 10 M íL X C) UN 0 3000m 239 0.71

stNÁPt,t 3536
JO€LHO PVC, SOIDÁVEL, 90 GRÂUS, 32 IÂI, PÂRA ÂGUÁ FRIA

PREDIAT
uu r m0@ 162 16?

3,06
rE sor! vB- A/c.I GRlus.32 tt{ P 8 

^GUÂ 

fRA PREDTÂ!

Í[8R §6al]
L]N 306

986€ ÍUBO PVC SOTDAVEL DN õ I., ÂGUÂ FÊA INER-56I8I 1.50(m0 ?75
9ôôS ÍuBo Pvc sol DA!,EL DN 32 úí ÀGUÀ FRÁ r!l8R-56181 2.000000 ô17 '234

116/5
REGISIRO OE ESFERÁ, P1,/C, COí VOIANIE, VS, SOTDAVEL, DN 32

MII COM CORPO DMOIDO
UN ,000000 1876 r8,16

SINÂPII 1rm TORNÉIRÁ OE 80ü COIII,tNCIONÂL PÁRÁ CÂIXÁ OÀGUÂ, lU
COM MSTE E TORI,IEIRA IETÀIICOS E BATÂO PIÁ§TICO
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ao
pol.

F ERCiÇÃO OE FôRrrA PÁRA PI.ÂRES E ES TRWURAS Smt 
^RES, 

EM MAOETRA §€RRADÂ E=25 r!ií.
coNP. r-ÂRG. |-ÂDOS QUÂ|IT tn
r,30 0,20 2,m 28 14,5ô

ta,56 ta

@NCREIO FCK = I5IiPÀ TRAçO í:3,+3,5 (Ch,ENTO/ AREIA IÉD'l/ BRIÍA 1) - PREPÂRO MANUAL, AF.O72O16

ALT, LARG, COIP. QUANT [B
1,30 0,20 0,0s 28 0,66

0,68 l"B

crNTA 0E AIIARRAÇÀo DÉ ALVEMRTA rroLDAoA tN LOCO EM CONCREIo. AF 00/201ô

colP.
84,m M

IIIJRETA EIiI ALVENÁRIÂ

ALVENARIA DE VEoAÇÃO DE ELOCOS CEMMCOS FURÂDOS NÂ HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

D€ PAREDES COII ÁREÂ LIQUoA iIAIoR ou IGUÂL Á 6tr sEM VÂos E ARGÁunssI DE AssEIiTÂ[4ENTo coM
PREPÂRO EM BEIONEIRÁ. AF-6/20I1

COi/P
84,m

ÁLT,

1,m
w

84,m
84,m

P

§c8EnRl^ 0E ltfR^ESIRUILnÂ E SERVTÇG FhUCO§
&r Y. ú1. I'br lÍ9.írtt . CEP 05.97-1lo
ln .íúi - lúqlPJi 6.158.456rWI16

tn

rtí'v.iÍPeÍatiama.gov.bí ÊrG ctvf câfll' fle1§?
stÍm PnoEÍ6 € Gçn6fi6

23.14

coNsrRrrçÁo DE cÁ 4Po DE FurEBoL

2.3.2



61s
3t19

ESTADO DO I.AR  HÃO
PNEfETTURÂ HUI'ICIPAL OE IiIPERATRüZ

SECRETARIA DE II{FRAESTRUTURA E SERVIÇOS

ITEÍIIÔRIA DE CÂLCULO DE QUANTIÍATIVO

N" OA OPÊRÁÇÁO

653025

GESTORi PROGRAMA / AÇÂO / IiIODÂLIDADE

IIE i IilISÍÉRIO DO ESPORÍE

OSJETO:

cox{iTRUçIo DE cSxPo DE FUTEBOL t{O tíUlltctPlo
OE II'PERAIRIZ

6MU DE

MUMCIPIO/ UF

IiIP€RÂTRIZ / MA

E[.PREEN0lti,CtÍTo:

coilrirRrjçÂo 0E cÂIPo DE FUTÉBOL

NO UI{ldNO OE I}IPERATRI2

PROPONETITE

PREFÊíTI',RA IfIIdPAL
OE IIíPERATRIZ

COSIURA, Dlt{ 21rí0, DlÂliEIRO ?, COi, TEtÂ DE ÂMl,lE GÂLVÁNIZÂDO, FIO 14 8WG E IÁAIHÁ

cotP. ÂLÍ tn
81,m 1,& 117,60

117,60 ln

CERCÂ COII IDUROES 0€ CONICRETO, REIO, I5XíSC{ ESpACÂlfXTO DE 3lI, CRAVÂI}OS 0,5n, ESCORÀS DE

ÍoXIoCM l,io§ CÂNTOS, COtt i 2 FIOS DE ÂRÁl,C D€ 

^CO 
OVALÂDO 15X17, I'ICLUINDO CHUli,€Al.Etfio

438,@ M

ES(UÁDRIAS

PORÍAO OE FERRO EM CHÂPA GALVANIZAOA PLANÂ I I GSG

COiP, ALÍ OUÂMT. IA
3,m 1.80 2,00 10.80

10,80 tp

REVESÍII,lEMTO

CHAPISCO API.ICADO EM ALVENARIAS E ESTRUÍURÂS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO

ARGq,íASSA TRAço l:3 CoM PREPARo EM BEIoNEIRA 4q)L. AF_062014

COIP, ALT, OTJÂ}.IT, W
81,00 1,m 2,m 168,m

168,m W

ÂLÂiERÁDO PARA QUADRA POLIESPORÍIVA, ESTRUTURADO POR ÍUBOS DE ACO GALVÁNIZÂOO, COM

2.1

2..1.1

25.1

2.5.2

3.1

3.1.1

2,6

26.1

PI.AT{TIO OE GRA'íA
PtÂmo 0E GRAMA EM Pt CÂS. ÂF_0520r8

6.1S,6' [O

2.7

2_7 _1

PÍ{tt RA
APLTCAÇÁo IrECÂNEA DE ptNÍuRÂcoMTINT úTEx AcRlLrcÂ EM PAREDES, DUAS oEl,tÃos. ÀF_06D014

168,m ;n

3 COr{SrRrrçÁo 0E BÀNH€IROS

SERV|çOS PREUHMRES

LOCACAO CONVENCIONÂL DE OBRÀ ÂIRÁVÉS DE GABÁRITO DE TÂBUAS CORRIDAS PONTALETAOAS, COM
REAPROVEITAIGI{TO OE 3 VEzES

colP
25,85

LARG, II2
5,13 132§1

132,61

SINFRA

s€c8EnE 0E lfR^lsTRUllA ESERV§G ã-Blt6
&r Y úf - ibr h!.rt - cEE ô5.s7-1e
lmpãlriz- lt o{PJ: {8.15ô.455/w1-16

M2

wlr.rí.im0eraf iz.ma.govbr BB Ol/tCXÍÀlf Ím1{?
s€I* Pmf,r!§ E @al€,!Ío§

lrÁssA ÚNrcA, PÂRA RECEEÍi,ÊNÍO DE prrnuRÁ, EM ÁRGAMASSú IRÁçO í:2 8, pRÊpARO I,ECÀN|CO COM
BETONEIRÂ 1001. APUCADA IrANUÂLtif,NTE EM FACES |NÍERNAS DÊ PAREDES ESPESSURÂ DE miÂ, CoM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_O6/2OI1

168.00 i,a



ãs CSÍADO DO IIARA HÂO
PTEfETIURA i,I UÍ{ICIPAL DE I}IPERAÍRDZ

SECXEÍAIIA DE I]'FRAESTRUTUR  E SERYIÇOS PÚBLICOS
I rrilF\
[-"b"

4t19

TEIÔRIA DE CÂLCULO DE QUANTTTATryO

N' DA oPERAÇÂo
85$25

GESToR / PRoGRAMA / AÇÀo / I,I3DALIDADE

f,É/ rrdsrÉRto oo EsPoRÍE

GMU OE SIGI

ti"

MJNrclPro/ uF
IIiIPERÂTRIZ / IIA

EIPNTENDIMENTO

coNsÍRUçÃo DE cAríPo DE FWEBoL
NO IIIUI{ICIPIO DE IIíPERÂÍRIZ

ENTE

URÂ IIUNICIPAL

O8JÍO:

coNsrRuçÃo DÉ cAJi.lPo DE FurEBoL No r{ur{rcrpro
DE II{PERÂTRZIIíPERATRIZ

3.2

3.2.1

3,3 INFRÁESÍRUIURA

3 3.1

332

AITRRO MATUÂL OE VALÂS COM AREIÂ PARÀ ATERRO E COT,PÂCTAÇÁO MECANIZÂDÂ, ÂF 0'201ô
COIP, LÂRG, ESP, VA

É,ú 5,13 0,15 19,23

1g,n la

3.22

3.2.3

Ât-vENÀRÂ DE EtB SÀli€ttIO EM nJOLOS CERÂMCOS TTAC|COS 5X10X20CM ASSENTÁoO COM ÂRGÂli,tASSA

TRACO 1:2:8 (Cli,CNTo, CÂL E ARÉlÂ)

AFEÁ ESP. IB
14,74 0,20 3,75

3,75 ir3

LÂSIRO O€ CONCRETO MAGRO, API.ICADO EI' PISOS OU RÁDIERS, ESPES§URÂ OE 5 CiT AF.O72O16

@IP, LÁRG, OIJAI{T. ESP, tB
0,60 qm t6,m 0,6 0,28

0,80 0,m 8,m 0,06 0,25

0,53 [B

QUANT

16,00

8,00

iB
2,01

1,79

FABRtcAçÀo, iioNTAcEM E oEslto T GEM DE FôRÀIA PARA sApÂÍA, EM MADETRÂ SERRÂDA, E=25 [,$r, 4

LmLrzAÇôEs. ÂF_o6i2oi7

PERIIEIRO AI.T, OI,A}ÍI, IB
2,q 0,35 16,6 13,11

3,m 0,35 8,() 8,96

69,07

9í,17 Íí2

4ü il2 . uILrzAÇÀo DÊ r vEzEs

3.3.4
coN{cREIO FCX . 25[.pÂ, IRAçO 1:2,3:2,7 (C[,ENTO/ ARE|Â iÉ0ü,/ BRIÍA 1) - PREPARO IGCÁMCO COM

SINFRA
l3

s€cÂÊrÁ8t !c,,rfÊ EsTRitruR^ E §€Rvlç6 Fbucc
iE Y, úf - libF hD.út - CEP 6ôSú0
Ir4.íttE - lA CIPJ: 6.1501561(ur.!{

wmr.inpe,-àtü.Ína. govbí ârG. clltcaEA í íor(5i
sEroR Pio.,EÍ!§ Ê c*çlr6/Ícj

IíoMiIExTAçÃO DE ÍERRA

EscÂVAÇÃo MÁTUAL DE vÂLÂ cou PRoÊUNUDADE iGNoR oU IGUAI. A 1 ,30 T.T AF-03/201ô

COT,P, LÁFG. ÂLÍ. OUÂNT. iB
1,m I,m l,m 16,m to,m
1.n 1.m 1,m 8.m 11.52

3,75

31.U M3

REÂTERRO i'ANUAL ÂPILOADO COM SOQUEÍE. ÂF 1O2OI7

31,27 EscAvÂÇÃo

3,80 CONCRETO DOS BLOCOS

27,17 [B ÍOTA|" = ESCAVÂçÃO - CONCREÍO DOS BLOCOS

8EÍONIEIRÂ 1@ L, AF-0720í6

COi,P, LARG, ALÍ,
0,60 0,60 0,35

0,80 0,80 0,35



/-al
,ã
rtB

ESTADO DO T'ANAÍ{HÃO
PREFEITURA I'UÍ{ISPAL DE IIiIPERATR'Z

SECRÊÍAnI  DE TNFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PúBLICOS

iIEIIORIA DE GALCULO DE QUANTÍTATIVO GRÂU DE

GESTOR / PROGRÂ Â / AçÂO i IODALTDAoE

ME i XINSIÉRIO DO ÊSPORIE

l.uNlciPlo / uF
I}IP€RATRIZ i MÂ

If DA OPERAçÀO
tÍm25

PREFEÍURA IIUTIICIPÂL

DE II.IPERÂTRIZ

3.3.5

336

3.3 7

338

5,78

0,9ô

10,54

I[.PERI,CÂ8ILIZÁCAO DE ESTRUTURAS ÊNTERRADAS. COM TINTA ASFÁLTICÁ, DUAS OÊI'AOS

COtf, ALÍ, LADOS IP
$,m 0,1l) 2,00 75,04

75,(X tn

M3

ÂR ÂçÁO DE ptLÂR OU VtC{ 0Ê Un ESÍRUn'RA CONVEirloNÂL 0E COICRETO ART ADO EM UM EOt

lr.lLTIPtOS PÂVIiTEMIOS UflUZANDO Âç0 CA{o 0E 5,0lil - ircNTÀGÉM. ÀF-12l2015

257.ú KG

O&'ETO:

coisrRljçIo DE cÂ Po D€ FrrÍEBoL t{o ruMcrPro
DEI PERÂÍRIZ

EIPREENDIMÉNTO:

coNsTRUçÀo 0E cÂrPo 0E Ft rEBoL
NO UNIBÊO 0Ê |},!PERÂIRIZ

OE

3.4

3.1.1

ART,IAçÃO DE PILAR OU VIGA DE UIIA ESTRUTURÂ CONVENCIONÂL OE CONCRETO ÂRI/!ÀDO EM UM EOIFICIO DE

út-ÍpLos pÂvtMENTos LrÍuzAr{Do Aço cÁ§0 DE 8,0 iiit, IIoNTAGEM. AF_Í2r015

166,m l(G

ÂRiIAÇÂO DE PILÂR OU VIGÂ DE UITA ESÍRUIURA CONVEI{CIO}IÂL DE COI,ICREIO ARI4ADO ÉM UM ÊDIFICIO DE

It,tTtPLOS PAVt[trMrO§ UnUZÂNDO âçO CA§O OÊ 10,0 m' - IONTÁGEM. AF_l22015

752.ú t(G

3.1.2

3.4.3

3.4 4

345

COIiCREIO FCí . 25!PA TRÂçO 12,3?,7 {CIICI/TO AFEIA [ÉOD,/ BR]TA 1) - PREPÁRO ITECÂX]CO COM
BEIOT{E|RÂ 1m L. 

^F_07201611,71 [É

ÀFMAÇÂo DE PluR 0U VlcA OE UMÂ ESTRUTURA CO VE tCtOMI,0E COiúREIO AR ÂOO EM UM EDFICTO OE

úLnpros pAvlÀrENÍos unuzANoo ÂÇo cÂ{0 DÊ 5,0 [ - TmNTAGEM. AF 12nots

1$,m xG

ÁRIIAÇÁo 0E pltÂR ou vlGA DE ulrA ESTRU]URA coNvENctoNÂL DE coNcREro ARt Aoo EM uM EotFlcm oE
mrLnPtos pÂvlMENTos unuzÂxoo Aço cA§o oE ô,3 tt ,lroNTÂcEM. AF-j2noís

25.m K6

ARMAÇÂo D€ ptt R ou vtc{ o€ ultA EsÍRUÍuRÀ coNvENcto AL DE cor.tcRETo ÀRMADo EM uM EDtFlcto DE

iúLnplos pavrlG}{ros unuzÂxoo aÇo cAso DE 8,0 r,ir - rm]iÍacEM AF_12ro1s

SINFRA

t-

sEcnEnRA& FruSrRlJrLn E 6€Rvrç6 A.Btp6
&Á Y, lrf - Àb'tr hpsdtE - cEP l§&7-1o
lru€rltir- ll CIiPJ: 6.!58rae!ül0ír6

wÍ/I/.iryq-atü.ma.gov.ú a|G.qvf,cRÉ íím ír
s€Íff Pto.f,ios € oítçrr€í06

SUPERESIRT'TURA

FÁBRICAÇÀO, iTNTAGEM E DESI,ICIIÁGEM DE FÔRi,!A PÂM SAPATA, EM MADEIRA SERÍIÂOÂ, E=25 [.'!T 4

muzÂçaEs. AF-0ô/2017

m,21 ta

55,06 2. tÍtuzÁÇÁo DE avEzEs



&
6

EST DO DO XARAI{HÃO
pIEFEÍÍUR I.IU ICIP L DE IIaPERATRIZ

sEcRETARt DE IÍTFRAESTRUÍURA Ê SERVrçOS PúSLTCOS

TEIÔRIA DE CÂLCULO DE QUANTTTAÍIVO GRÂU OE SIGILO

N" DA OPER,AÇÁO

853025

3.4.6

3.5

351

GESTORi PROGRAT'A / AçAO i iIODALIDADE

E/ II{lsTÉRlo DO E§IPORTÉ IIi{PERÂTRIZ

Ei/PREENDII,ENTQ:

cot{sTRuçÁo DE cÂtíPo DE

NO titulJctPto DE lM

MUMclPto/

PROPONENTE

PREFEÍIIJRÂ f I'NICIPAI
0E lilPERÂTRIZ

o&iío;
coNsTRr.rçÃo DE c.arPo D€ FrrÍEBor r.o tíullrctPro

DE IMRÂ]RS

291.m (G

ÁIYÉMRIA E VEDÁçÂO

Ât-vB{ARia o€ \iEDÀçÀo oE Blocos cERÀMcos Ft,MDos ttA HoRzot{TAt 0E gxtgxtgcM (E§PEssuRÂ gcM)

I}€ PARED€S COTT ÁREÂ üQUDA IADR OO IGI'AL A OIf, SEI' VÁOS E ARGÂI,IASSA DE ASSEI{TÂIf,MTO COM

PREPÂRO EM aerorgnt er_maoí1

cotp. At-T. tp
25,m 1,80 Í20,0
25,m 1,80 1n,ú
1,8i) 8,70 U,§
1,8i} 8,70 32,36

3,53 3,N 11,â
5,68 I,g0 10,75

5,66 1,00 10,75

5,66 I,eo 10,75

5,80 í,$ 10,75

8,88 1,m 16,87

3.95 1.$ 7,50

3,95 í,90 7,il
6,23 2,80 17,4
6,n 2,80 17,4

45,78 llÍ2

AR AçÀO OE PITÂR OU MGA OE UMA ESTRUTURÂ CONVE}iCIONÂL DÊ CONCRETO ARTIADO EM UM

tiJLTPtos PAvtlGMro§ unuzÂflm Áco cÂ-50 DE í0,0 lir - iToNTAGEM. aF-12r015

35,M KG

VERGA titOLDÀDA ltl LoC, Et C,Ot{CflErO PÂRA JANETÂS COl, MAIS DE L5 M DE vÃO. AF 03/20í6

cotf. QUÀr{Í. M

3,r 6,m í920
2,@ 8,@ r5,0

3+ül r

COi/P. OUAMÍ

1,10 4,00

M

1,4
1,44

\.r.-
3.5 2

3,5,3 VERGA i,IOLOADA IN I.@O EM COI{CRETO PÂRA PORTAS COI!' AÍÉ 1,5 M DE VÀO, ÁF,()32Oí8

*t

3.5 ESqlDRtÂS

XIT OE PORTA DE MADEIRA, I.EVE PÂDRÂO IÉUO. €OXÍMM, ESPESSURÀ DE 3,5CI'. ITENS IrcLUSOS:
oo8RAD|ÇAS, rrcNTÂGEM E rlrSTAr.,âçÂO 0O 8ÁrEtíTE, EXEqJÇÁO 0O FURO, REVESIDÂ DE rEt-ÂMNtCO t-tso
FORXECIIC|{Io E rNSTÀt AçÁO

1,00 u Dx)E{s)

SINFRA

s€cREnRAE ifFlEÍRUTlf^ E SEFV1çS FhlS
er Y itr. l5E hprút . CP 65.S7-t&
hv..r&- lÀ CrFJ: 6.15ôt5&qr.1ô

i,rw.iÍrperatiz.ma.gov br
SEIM Pf,.EÍG E O&IICÀÍOS

36.1

Jt



f,âls ESÍADO DO I'ARAÍ{HAO
PNEFETTURA I'UÍ{ICIPAL DE IHPERATRIZ

sEcFEÍARr DE TTFRAESÍRrIÍUR E SCRVrçOS Pú

ilEMORlA DE CÁLCULO DE QUAI{TITATÍVO

N" DA oPEMçÃo
153025

GESÍOR i PROGRÂMA i AçAO / iIODALIOAOE

Í€, Ítt{tsÍÉRlo oo EsPoRrE

GRAU

TARJETA ÍIPO LIVRÚOCUPADO PARÁ PORTA DE BANHEIRO

6,00 uNroaDE(s)

VIDRO LISO COMUM TMNSPARENTE, ESPESSURÁ 3M[.I

í9,14 2

JÀIIELÁ DE FERRO ÍIPO CÂIXILHO DE CORFER OU IIAXIIIAR

colP. ALÍ. orjAr{Í. tn
2,4 0,60 6,00 8,01

3,m 0,m 6,00 10,80

19,44 il2

OEJETO]

coNsrRuçÃo DE cÂ po DE FurEÉoL io tíultoPto
OE II{PERATRIZ

MUNrciProi
ItíPERÂTRIZ /

EiPREENDIIIENÍO:

corstRuçÀo DE cÁ Po DE FutEBoL
r{o r{ur{rctPro 0E t}tPERAÍRtz

)

PREFÊITURA MUNICIPÂL

DE IMPERÂTRZ

3.ô.2

3 6.3

3.6.4

3ô.5

366

3.6.7

3 6.8

KIT DE PORTA DE i'ADEIRA, I-EVE, PADRÃO [COO, gOXlgOCiÁ ESPESSURA OE 3,5CM, I]EIIS IIIC

DOBRÂDIçAS, T{OIITAG€M E IXSÍÂLÂÇAO DO 8ÂTENÍE, COIí EXECI]çÁO DO FURO, REVEST1DÂ

il€L-AMNrco Ltso - FoRNEoTMENTo E TNSTALÂçÂo

2,00 t xtDAÍ)E(s)

KtT OE PORTA DE MÀDETRA PARÂ P|MTURA, SEi/i-OCA {[EVE OU [iÉDA), PÁDRÂO r.iÉDO, 00X2I0CM,

OE3,5CM,ITENS INCLUSOS: OOBRÁDIçAS, MOI{TAGEM E INSÍAI,ÂçÃO DO EATENTE, FrcHADURÁ COM
gEcuçÃo Do FURo , FoRNEcriÉNTo E |NSTALÂÇÃo. AF-08a0i5

2,00 uNtorDE(s)

r(Í DE poRÍA oE MADETR^ PARA prr{ÍuRA, sEr,r4cA (LEVE ou r.ÉDn), pADRÁo rÉo0, 80x210cu EspEssuRÂ

OE 3,5CU ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇÀS, I,IONTÀGEM E INSTÀLÂÇÀO DO BATENTE, FECHÂDUM COU

EXECUÇÀO 0O FURO, FORi|ECIIXÍO E lliSTAtÂçÀO Âf-fi2015
4,00 uNtDAI)E(s)

3.1 @SERÍURA

ESÍRUTUM I€IAT]CA EM TESOI',RAS OU IREUCAS, VÀO UVRE DE 12I', FORNECIIEI{TO E IíONTAGÉI.I, NÂO

SEIIDO CONSIDEMDOS OS FECHÁIfIflOS I€IALICOS, AS COI.UNÂS, OS SÊRVICOS GERAIS EM ALVENARIA E

COIICREIO, AS ÍELliAS DE COBERTURÀ E A PINTUM DE ACARAT/CNÍo, FORNECIÀ,IEIfiO E INSTA!ÂÇÂO

coi,P. LARG. tn
25,m 5,13 1n,6

18,25 n2

3.7.1

3.7.2 TELHÂIGNTo coM TELH^ DE Áço/ÀtuúNlo E = 0,5 iit, coM ATÊ 2 ÁcuAs, tNcLUso tÇÂitrNTo. AF_m]2016
128,25 H2

POMÂ D€ FERRO, DE A8RR, NPO GMD€ COI CI{ÁPÀ 87X2IOCi', COM GUAR ICOES

CoirP. ALT. OUÂIÍT. [&
l,m 2,25 2,@ 1,50

(50 n2

l
SINFRA

sEcxETlna 0€ rEMEslRtrr!?Á E sERliço§ prlBLEos

&á I ./Íf , lb. hD-rE - cEe 65.sr-tó
lmoerút - liÁ OiPJ: c6.t58,155ü10Í16

rfi í*.iípeíabiz.ma. gov.b elc catclfrdÍür.5?
sErm pnqf,ro§ E a'Rçlrioaros



.61

&
ESTADO DO I'ARAIIHÃO

PTEFÉTruRÂ }IU ICTPAL OE II{PERAÍUZ
sEcREraxra DE tltFR E1sÍIU'URA E SERVTçOS PÚTI.ICOS

TEilÔRIA OE CÁLCULO DE OUANÍíTATIVO

N" DA OPERÂçÂO

e53025

GESTOR / PROGRAMA / AÇÂO / IrcDAUDADE
IIE 

' 
IIT{STÉRIO OO ESPORTE

SINFRA CRAU DE

OAJEIO:

coMÍRlrçÀo (E caf,po 0Ê FLTESoL ito xt ctPto
o€ rf,P€n^raz

iIJNICIPIO / U

IIíP€RÂÍRIZ /

Ei/PREENoIIiIENTO:

co[srRuÇÃo 0E cÂmPo 0E FrrrEEoL
ito t{u{tclPto DE nIPCRÂÍRtz

IllUNICIPAL
DE IiIPÉRATRIZ

3.7.3

3.71

37.5

3.0 FORRO

3.8.1

RUFO EM CHÁPA DE AÇO GÂLVAMAOO NÚTGRO 2d CORIE DE 25 CM, INCLUSO TMI{SPORÍE
ÂF-O6imt6

55,,t0

C}IÁPIM OE CONCREIO ÂPÁRETITE COi' ACÀ&CT€NTO OÊSETPE}IÂDO, FORMA DE COIPENSIOO

PLÀSnÉCADO (i,!AD€rRrr) DÊ í1X t0 Ct{ FUNDTDO M) LOCAL

62,t0

FORRO DE PVC, ÉM LÂMMS 0É 8úX'lrcM E ESPESSI,RÂ DE 8iri,i LISO - INCLUSI\€ COLoCACÁO, E

ESÍRIMJRÀ DE SUPORTE

cot,P
9,n
9,73

3,53

5,95

LÂRG

4,83

1,Í,:J

2,X
2,n
1,18

t2
{1,58
11,58

10,23

10,23

8,00

116,5' M2

3.9

3.S.1

39.2

3 9.3

REVESTI;IET{IO

CHAPISCO ÀPLICAOO ÉM ALVÉNÂRIÂS E ÉSTRI'TURAS DE COI{CRETO INTERNÀS, COM COLHER DE PEDREIRO

ARGÂMASSA ÍRAÇO 1:3 coit PREPARO EM BETOI{EIM 100L AF_m/z)14

425,76 [.I2 TOTÁL DE ÂIVEMRÂ
851.52 X2

85r,52 TOTÁL DE C|{ÁPTSCO

t AssÂ ÚMcÂ, PÂRA REcEBtif,NTo DE ptilTUR^, EM ÂRGA A§§A TRAÇo ,:2:8, pREpÂRo I'GcÀMco coM
BEIONEIRÂ {001, APLICÀDÂ MAiIUÀ-iEi{TE EM FACES lfIÍERMs DE P REoES, ESPESSURA 0E ml,ir, COM
EGCUÇÃO DE ÍAI-|SCAS. AF_(r20í1

851,52 trp D€ CI|APTSCO

D,71 [,Q ÍOTAj- DE EIBOÇO
62r,71 2 ÍoÍAL ( CHAP(rO. EmEOço)

Eti/EoÇo, pARÂ REcEBt[f,Mro D€ cERÁncA, EM ARGA ASSA TRÂÇo j :2:8, pRÊpARo irEcANtco coM
EEIONEIRA 4OOL, APLICAOO IIAI{UAI..If,NTE EM FACES Ii{IERNAS OE PAREDES, PARÁ AIaIENTE COM AREA

MAOR AUE í0[p, ESPESSURA O€ ãrrr, COM ãECIJçÂo DE TA]-|SCA§. AF_06r2011

coiP. ÂtÍ. t&
n,11 1,90 53,10

n,tl i,$ 53,1{)

PL

SECÂEIARA OE 

'IfRIESINUIUM 
E 3É,ll1çC PíE{.806

Rr. Y ,if - lt!€ h$..rt! - C€P 6197í4,
lÍ'Der.t[- tt cl,iPJi 6.r5ô.a56(nn16

f,'rrí.iíperabiz.ma-gov.bÍ 6G. qva C&À lí Íq11fi?
sam Pf,ÂEr!§ E mÇrrfiíc6

oALHÂ Et ClrÁPA DE AçO GALVÁN|aOO NÚrfRO 24, D€SENVOIVIIENTO 0E 50 CM, IIICLUSO

vERncAL AF_062016

25,10 í



ãts ESÍADO DO XARAÍ{HÃO
PiErEITUR lilutaIcIPAL DE II,|PÉRATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÁ E SERVIçOS PÚBLICOS

ilETIÔRIA DE CÂLCULO DE QUAI{TITATÍVO SINFRA GRAU DE

t19

N' DÀ OPERAÇÀO

65ir25
GESTOR/ PROGRÂMA / ÂÇÂO / IrcDALIDADE

ME / Iit'I{S'ÉRrc DO ESPORÍÊ

NENTE o&rEro:

cot{sTRt çÃo 0G cáxPo DE Ft TEEoL tao ruNctPto
D€ HP€RAIRIZ

PREFÊIÍURÂ MUNICIPAL

DÉ IMPÉRÁTRlz

3,65

3,65

3,95
3,95

11,90

11,90

12,ú
148ô

Ei/PREENDIMENTO:

coxsrRrJçÂo DE cÂxPo oE F|TESoL
tio TIUNIqPIO DE IiIPERÂTRIZ

,90

,90

,90

,90

,00

,90

,90

,90

6,03

6,93

7,50

7,il
u,61
2,41
21,43

2a,a3

n,11 tÍ)

394
REVESÍIiIENTO CERÂI|CO PARA PÂRED€S I}TÍERTÂS COTT PLÂCAS TIPO ESi,IALTÀOÀ BflRA OE OIIENSÔES

2OX2O CM APLICÂDÂS EM AIBIENIES D€ ÁREA MAIOR OUE 5 if, NÂ ÁTÍURÁ INTEIRA DAS PAREOES, AF 062014

COà/P. ALT. tA
28,11 1,S0 Í],10
n,11 1,S0 53,{0

3,85 1,gO 8,93

3,65 1,m 8,93

3,95 i,90 7,5
3,95 í,90 l,il
11,S r,S n,A1
11,m 1,90 n,01
12,8 1,S 2a,t3
12,88 1,S 21,t3

a,la *2

Pts0
LASTRO DE COTICREIO MAGRO, ÀPUCÂDO EM PISOS OU RAOIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF-072016

tp
r0,95
1,08

1,08

i,m
r.08

10,05

7,35

31,80

31,9)
7,96

7,96

ll9,0s Á2

3.10

3.101

REVESTIi,IENTO CEMMCO PARÂ PISO COM PI.ÁCAS TIPO ESI'ATÍÂDA EXTRA DE DIIf,NSÔES 45X45 CM
APUCÂOA EM AIAE ÍES DE ÁREA TADR OUE 

'O 
[2, ÂF-6,2014

,t19,09 W

3,10.3 RODÂPÉ CERÂMCO O€ 7CM DE Â]-TURA COI/ PLACAS TIPO ESIIATTADÁ EXTRÂ DÊ OIICNSÔES MX6OCM AF

IIllPERATR]Z /

í-E) L

§ECSEnnAoEt{FME§tRUruR ES€rVlç6âALCOS
ft! Y l/í - n!É hpdÍr . C€E 65,07.1t,
lmp.rd!- lAc PJi 6,l5Et5áeoÍ16

Íttw iÍp€íatü.ma.gov.bÍ aNG CmCAE í 11{00Í532
s€rfi Piof,ro§ É @ÀaiTos



41g 19
ESTATD DO XANA'{HÂO

PTEFEÍÍURA }4UTICIPAL DE IXPERATn!:Z
SECRETARIA DÊ INTRÂESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ilETORIA DE CÂLCULO DE QUAI{TITATIVO GRÂU DE SI rf
,",r..rLI

N' OA OPERÂÇÃO

,1i3025
GESTOR/PROGRAMA/AÇÂO / IrcDALIOAOE

TtE / IMSTÉRO OO ESPORTE

MJNICIPIO /UF
IIíPERÁTRIZ / TIÁ

PROPONE IE

PREFEIIURA I'IIOPÂT
DÊ IIíPERÂTRE

3.íí

3.11.r

OAJETO:

@lsrRr.,çÀo 0€ ca Po DE Ft TEBot- t€ f,ulltctPo
DEI PERATRE

EIPREENDIi,Gt{TO:

COI{STRIJçÁO DE CAf,PO DE FIJTEEOL

NO iIUNICIBO DE

3.112

3 11.3

3.11.4

3.11.5

3 11.6

3.11.7

311.10

3.11.r1

3.11.12

25,20 M

rl6IA-ÁÇÕES Er.únCAS

LUIIMRÂ T1PO CÀI}IÀ O€ SOSREPOR COII REATOR ÍX PÁRÍOA MPIOA E I,ÂTPAT» FLI'ORE

colptErÂ, FoRNEcltlc ro E NsTÂt-ÂcÀo

21,ú UX|D D€(S)

úrpADA coi,p cTA FLtioREscEr{rE o€ í5w, B sE E27 - FoR}lEcll,€r{To E nsÍÁrÁÇ^o. ÂF_í120í7
2,00 uxrDÁI)E(s)

ÍoMADA BAIXÂ OE EtBlmR (1 MóOUIO), 2P*T í0 A, TNCLUTNDO SUPORTE E PLÁCA - FOR ECTMEiITo E

tNsÍAl-ÂçÃo. AF 12/20'5

6,00 ulirDÁDE{s)

TOTIADA ÉDn 0Ê ETIGUTTR í ióouto), A+Í 10 A, IICLUINDO S{'PORTE E PLACÂ - FORNECITENTO E

INSTÂLÂÇÃO, AF-12/2015

zú ut{toÀ)€(s}

I{IERRTJPToR $rpt.Es (1 MÓoULO), 10 l250V, t}lCLUtrDO STPORTE E PIÁCA - FORIEC|IENTO E ltisÍÁtÁÇÃO
AF j2m15

í,m uüD DCls)

IiITERRUPTOR St[Pr.ES (2 [.ODI,LOS), 10Â/250V, tNCtUtNDO SUPORÍE E PLÂCA - FORNEC|iIENTo E

|NSTALÂçÀO. AF_1 21201 5

2,00 UUDADE(S)

INTERRI'PTOR STiPLES (3 MÓOULOS), íO /250V, IIICLU|NDO SUPORTE E PLÀCA - FORNEC|iE|'ITO E

|NST LAçÂO. AF_122015

2,00 t xtoÁDEls)

CAEO DE COBRE FIEÍVEI, |SOLÁDO, a5ltf,, ÂXTl€HÂt A $OA5O V, PÁRA C|RCU|ÍOS ÍERlr[ lS -
ÊoRNEC|I,ENTo E |NSTA|-AçÂO. AF_l2120í5

7m,m

CABO DE COBRE FLEÍ\,/EL ISO.IOO, ô $T, ANN€MT'A §ff/$ V, PÂRÂ CIRCUIÍOS TERUIIAI§ .
FORilEClirCl{rO E INSTÂ|,ÂCIO. ÂF í22015

r$,00 f

cÂ80 c08RE NU 10Mt2
15,00 iil

ETETROOUTO ÊI..EÚVEL CORRIJGÀDO, Pt./C, DN 20 [T/ (121, PARA CIRCUITOS IERIIMIS, INSÍAI.ÂDO EM
PAREDE. FORNECIICI|TO E INSÍÂI.ÂCÁo. AF í22015

aeo0 u

t0

394

sEcREIlÂr DEtfR E9IRUTLIS^ E SEXIIçO§ píf{ÍO6
e! Í rtl - tioÉ hFaE - cEP 66.c,7-10
lru.nrE - ll^ otPJ: m.t5&45óoo0r-16

wr*.iíipeÍauiz má.gov h

SINFRA

3.11.8

46. ctÀ cRfr í í@1a532
srrm PRofroS É oRÇÂrEÀÍo§



t,,,,,ils ESTADO DO XAIAT{HAO
PREÊEIÍURÂ ]i{UNICIPAL DE I}IPERÁTRIZ

sEcRETARTa DE rÍ{rRAEsrRuruRA E sERvtços púBlrcos

iIEIIORIA DE CÁLCULO OE QUANTIÍAÍIVO GRAU DE SI

N" DA oPEMçÃO
Err|025

GESToR / PRoGRÂMÂ / AçÂO / T,ODAUDADE

Ê, IUSTÉR]O I)o ESPORTE

M.rMclPro/ uF
I PERÂTRj2 i A

PR€FEITURA iIUMCIPÁI
DE llilPERÂTRIZ

o&tEro:

coilsrRrrçÁo D€cÂ po oE FwEBoL t{o rrr{roPro
O€I PERÂTRU

EIPREENDIMENTOI

coNsTRt çÁo DE caÍPo DE FutEBoL
NO t UlllClPlO 0E I PÉRÀTRZ

3.11.13

3.11.17

311.18

311.19

3.11.20

3.11.21

EtErRoouro FrExlvEL coRRt cdDo, p\/c,0N 32 it {r'), pÂR ctRcurrosrERMNAts, rNsÍALÂoo EMPAREDE

F0Rt{Ecri,ct{ro E lNsTÂr.ÂÇÁo. AF-1220,5

ír,00 ll

3.11.15 ETEIROOT TO dGDO ROSCAVE- PVC, 0N{ 50 tr,l (1 í/2) - FonÍ{ECllENÍO E INSTALÂçÂO. ÀF-!21ú15

55,00

3.11.16 MSGO EM ALVENÂRIÁ PARA MMIg OSTRIEUIçÂO COM DIAI.IEIROS I,IENORES OU IGUAIS A 40 MIiT

28,00 M

CHUIVBAIEiTTO IINEAR EM AIVENÁRIÂ PARA RÁI'ÂISiDISTRBUIÇÂO COM OÂ}iTEIROS ICI{ORES OU IGUAIS A

t . AF_052015

20,00 M

3.11.22 EscÂvÂÇÁo MAr{uAL DE vAr-A coM pRoFUNoroÂoE iÂoR ou IGUÁL À 1,o M. AF_o3zoio
COI/P. LÂRG. ÂLT. lB
65,00 0,20 0,25 3,25

3,25 f,3

3.11.23

EIETRODUÍO FLEXVEL CORRUC*DO, P16, 0N 25 IIM (v4',], PÂRÁ CTRCUTTOS ÍERl{MlS,

ÂTERRO ITAiIUAI. OE VALÂS COM ARETÀ PARÁ ATERRO E COIPACTACÀO MECÂIIIZÂDA. ÀF (E2016

COi,P, LÂRG, ALÍ, iÉ
65,m 0,m o,25 3,25

3,25 tí3

PAREDE - FORllECli/EtlTO E lNsTAtÂçÃo. ÂF-122015

6100 x

OUADRO DE DISÍRIEUICAO D€ ENERGIÂ DÉ ETBTJTIR EM C}IAPÂ IIEIAUCA, PARÂ 3 DISJUNTORES

TERTDiIAGNÉflCOS i,ONOPOLÂRES SEM BARRAIEIITO FORtlECli/E TO E lt{SÍALÂCAO

í,00 uxrDADE(s)

cAtxA PARÂ MEoTDOR I.|oNOFAS|CO (PA0RÀ0 DA CoNCÊSSTOMRTÀ LOCAL)

í,00 UNÍD^DE(S)

lrÁsTE DE ÂTERRÂiIEMTO 3/1 PARA SPDÂ - FORt{EClifNTO E iNSTÂIAçÃO. AF_122017

3,m uiDAI)E(s)

CAIXÂ OE PASSAGEM $X$XIO COM TAi,PÂ E DRENO BRITA

í,00 t tDm€(s)

3.12

3.12.1

rlslÀ-açÔEs HroR Úuc.Âs

ÍUBO, PW, SOtOÂ\,Et, ON 2OtI[r' iI{STATÂDO EM RÂMAL OU SUBRAI,IAL DE ÁGUA . FORIIECII€}TTO E

nsrAwÀo. AF_122011

2s0,@

SINTR

sEcRErÁ8AtE irfR^ÉsrRJIuM E SEFVT@ H-B-86
e! Y 3h'- iri§ kÍ!i*n - CEP 65,m-lQ
hsqúE-l criP,l G,tst a55rwl-16

Elrc. cílr cRtÀ í 1i6ll532
s€roR pfoEro§ É cnç-^r6/T0s

3.11.14

rw'r.iíperatriz.ma.govbr



fcl
&

EsÍ oo Do L RAÍ{HÃo
PREf EIÍURA }íUNICIPAL DE IIiPERÂÍRIZ

OBJEIO:

coNsTRr4Áo DE cAÀrpo DE Ft rEBoL r{o rituNrcrpro
DEI PERATRIZ

'12 I -19

GRÀU DE

MUNtclPto/uF
II.IPERÂÍRIZ / MA

E[.PREENDIMENIO:

coNsrRuçÁo DE catíPo DE FurEBoL
NO ITU}IICIPIO DE IIíPERATRZ

SECRETARII DE ITFRAESTRUTURA E SERVIçOS

NO DÂ OPERÂÇÁO

8Í!025
GEsToRi PRoGRÂI,A / AçÁo / i,oDALIDADE

I'tE / f,IMSTÉRD DO ESPORTE

PROPONEI{TE

PREFEITURÂ }IUTIICIPAL

DE I}IPERATRZ

3.12.2

3.12.3

TUBo, Pvc, SoI-DÂI,/EI- ON 25I,II, INSTAIÁDo EM MI,AL oU SU&RAI,AT OÊ ÁGUA.
tNsTÂLÂçÂo. ÂF_i2r2or1

7e00

TUBo, pvc, soLDÁvEL, D 32[.iI, tNsTALAoo EM RÂ]rAL ou SU&RAMAL oE ÁGUA FORNECIMENÍO

3_12 4 ÍUBo, Pvc, soLOÁvEL DN soI*il, INSTALÂDo EM PRUi,ADA oE ÁGUA. FoRNECIIIENTo E INSTALÂÇÃo

36.00 ü

3.Í2.5
Jo€LHo 90 GRÂUS cOM BI-jcHÁ DE I-ÂTÁo, Pvc, SoLOÁVEL DN 25[tr.I, x S4INSTALÁDo EM RAMAL oU sU&
RAÀÂAL 0E ÁcuÂ - FoRt{EcttiG}Iro E tNsTÁLÂÇÀo. AF 12n011

+m UMDÁDE(S)

3.12 6
JOEtHo OO GRAUS coM BUCHÂ DE I.ÂTÂo, PvC, SOLDÁVEL, DN 25I,}iI, x 1/2 INSTAIADo EM RÂIi,AL oU sU&
RAT AL DE ÁcuA - FoRNEcrirE To E [,lsrAt AÇÃo. AF_t2z0t1

12,00 t úDÀ)E(s)

312.7
JOELHO 90 GRAUS COM EUCHÂ DE LAÍÀo, Pvc, soLoÁvEL, oN 2oMM, x í2 INSTALAoo EM RÂIIAL oU SU+
Mt At DE ÁGUA - ÊoRNEcü,€NTo E tNsTÂtÂÇÂo. AF_12r011

+00 ufltorcE(s)

3.12.8
JoELHo 90 cRAUs, plrc, soLDÁvEL 0N 20[,ir, |NSTALÂDo EM RÂirAL ou su&RÁMAL DE ÁcuÀ -
ÊoRNEcrirENTo E rNsrat ÂçÂo. ÂF_12/20i 1

400 uflrDrDE(s)

3129
JoELHo g0 GRAUS, p\o, soDAvEL, oat 25[,$r. |NSTALADo EM RAMAL ou susMt AL DE ÁcuA "
F0Rt{EC[Et{rO E rNSÍÂt ÂÇÃO. 

^F_12201420,00 tjfltDÂIlE(sl

3.r2.10
JoEtlto 0o GRAUS, pr/c, sot-DÂvEr- Dt{ sor,iÀ tNsTAtÁDo EM PRUMADA DE ÁGUA - FoRt{Ec[cr,rro E
rNsTÂt ÂÇÀo. ÂF_122011

6,m uarDAD€(s)

JoErHo s0 GRAUS, p!c, sorDÁvEL Dtt 32ttr, TNSTALÁDo EM MttAl- ou su&RÂ Al- D€ ÁcuA,
ÊoRNEctàEMro E |NSTALÁCÁo. aF 122014

at00 ufltDADE(sl

312.12
ÍÊ co Bt cHÂ oE tÂTÃo NÂ Bo[§q CENTRAL, nrc, sotDÁvEL oN 2o[n! x í2, tilsrÁtÁDo EM MàIAL ou su&
RÂIÁAL DE AcuA - FoRflEct[ENro E tilsrAi]ÀÇÀo. AF_12in 11

6,00 UNTDADE(S)

lNsrALÂÇÃo. AF i2zo11

66,00 x

SINTRA

sEcaÉT RAD€ afR ESTRTJIURA E sEfrtçG Âhr6
lurâ Y, rtf - lloya hpÚíún . cEe 65,97-1e
ltrlaút- ll oPJ:tb.t5Àa55ú00r16

wÍiw. jíperatiz.ma.gov.bÍ ElrG cÍytcnE í@ 5ra
s€Iu PRO[Í!§ E Otç,{Ei'ÍoS

IiETIÔRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATryO

3.12.11



fel
&

EsÍaDo Do x n rHÃo
PREFEIÍURA l,l UÍ{ICIpAL DE ll.tPERAÍif,z

s,,\j F RA
Íry 1s

SECRETARIA DE IiIFRÂESTR.UTURA E SERVIçOS

TETÔRIA DE CÂLCULO DE QUANTITATIVO

N" DA oPERAÇÃo

t53025
GEsÍoR / PRoGRÂMA / ÁÇÀo / IrcOALIOADE

ÍÉ, ÍtEÍÊRlo oo ESPoRTE

OBJEIO:

coilsrRrjçÁo DE cAfpo DE FUTEBoL K) muiltcrPlo
D€ II'PERÂTRZ

MiNtclProi uF 'r.n1
IITPERÂIRIZ /

ÊIi,PRÊENDIIGNTOIPROPONENII

PREFEITURA I'UNICIPÀL
OÊ IIíPERÂTRIZ

co}isÍRuÇÁo DE cÂTPo DE FÚIEBoL

O I{UMCHO DE IIíPEFÂTRIZ

3.'12.13 TE Pvc, SoIDÁVEI. oN 25Ii,I!T INSTAIAOo EM PRUMDA DE ÁGUÂ . FoRNECII,ENTo É I STALAÇÀo, AF-12n014

1400 rr{rDrc€6)

3.12.14
TÊ coM BUCHA oE LÁÍÀo l{Á BoLsA cÊr,ÍrRÂr, prc, soLoAvEL DN 25MM x Í2, |NSTALADo EM

MMAL DE ÁGUA - FoRrEcttfNÍo E tNsrÂLÂÇÃo. AF_12n011

1,00 u{rD^D€(s)

TÊ coM BUCHÂ DE LÂTÃo M Bol-sA CENTRAL, pvc, soLoÁvEL, DN 2s tti, x 34 , TNSTALÂDo EM

31215 oE ÁcuA 0E EDiFtcAÇÃo auE possuA RESERVÀTóRo D€ FtBRÁiFtBRoclrE}{ro FofiNÊctlctÍto E

rNsrat ÁÇÁo. ÁF_o62or6

6,00 uN|DÂDE(S)

3.121ô
ÍÊ, Pl/c, sorDAvE- Dx 32 lrflr{sÍal-aDo EM REsERvaÇÂo oE ÁGUÁ DE EDlFrcaÇÃo ouE possuA

RÊsERvÂrôRlo DE FTBRA/TIBRoC|I,ENTo FoRfi EctlGNTo E TNSTALÂÇÁo. ÂF_06p016

2,00 t xtoaDE(s)

3.12.17
TÊ, P\rc, SoLDÁVEL, DN 50 IÀ{ INSTÂLADo EM RESERVÂCÀo oE ÁGUA DE EDIFICÀÇÁo QUE PossUA
RESERVÂÍôBo DE FtBRÀ/FIBRoct[,ENTo FoRNEctiEMTo E INsTÀLÀÇÃo. AF-06n016

eoo uuDâDE{s)

3.12.18
tuvÂ DE REDUçÁo, p\a, sotDÁvÊL Dfl 2s[.i, x 2oti,ttr.t, tNsrAtÂDo EM MMAI ou su&MMAL DE ÁcuA ,
FoRtiEctÀ€NTo E tNsTÂLÂÇÃo. 

^F 
_12jÃ11

r,m uuoADEls)

3.12.19
TÊ D€ REDUçÂo, p\,/c, sotDÁvEL, Dr{ sotsr x 25[xr, TNSTALÂDo EM PRUMÀDA DE ÁcuA - FoRNEcl[.tENTo E

tNsÍ tÂÇÃo. ÀF_1220ía

2,m uxrDÂDE(s)

3.12.m
BUCHÁ 0E REDUçÀo, p\íc, soLoAt/EL, 0N soii, x 32ir,{ ÍNsÍALÁDo EM RÂMÂt- ou su&RÁt AL 0E ÁcuÂ -
FORIECIIf,]'ITo E |NSÍALÂÇÁO. AF_122011

1,m uxtDÂoÊ(s)

312.21

3 ,2.22 RÉGrsrRo DE cAvETA BRuro, LÂÍÃo, RoscÁvEt" tz', FoRNEctDo E tNSTÁLAoo EM RÂr,{Ar oE ÁcuA. aF 1220

2,6 UMoAoE(S)

312.23 REG|STRo DE cAvEIA BRlJTo, rÀÍÃo, RoscÁvÊL f, FoRNEctDo E |NSTALADo EM RAT AL DE ÁGUA.

+00 uNtoÁDE(s)

3,Í2.21 RÂ§GO ÊM Â].VEMRIA PÂRA RÁrrAB/ 0SIRIBUIÇÃO coM DIAIIETRoS rcNoREs oU IGUÂIS Â {O MT{ AF 05201
1t,00 t{

REGISTRo DE GÂVEIA BRt,To, TÁÍÀo, RoscÁvEL a{, FoRtIEcIDo E INsÍALÂoo EM MrrAL oE ÁGUA,

e00 ur{roÀ)E(s)

SINFRA

CPL

sEc8EraruÂ 0€ ürR^EsTRt ILnÀ E sErrlçG Rhrco6
F[l Y úr - ltE lí!.Í*e - CP 65.$7-10
ri!áhr - ll cilPJ:IE.j5ôl5!Wl.10

E lG. CÍ'lt CRE^ í ímr1532
s€rcn pÍofros E mç{Elros

GMU DE SIGILO

fr ,vjÍrp€íatiz-na. govú



,rlr
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ESTADO DO XARÁÍ{HÃO
PREFEITURA XUTIICIPAL DC IiIPERATRIjZ

SECRETARI  DE IÍ{FRÁESTRUTURA E SERVIçOS

EI.PREENDIMENTO:

CONSTRUçÁO DE CAIiPO OE FTJTEBOL

NO IíUMCIPIO DE II{PERÂIRIZ

40

SINFRA
DE

co

N' DA OPERÂÇÀO

l$025
GESTOR / PROGMTIA / AçÂO / I|ODALIOADE

ÍE / IIIIEIÊRO OO ESPORTE

titiilElEo i ul
IIíPERAÍRIZ / MA

PROPONENTE

PREFEITURA IIIUNICIPÂL

DÊ IMPERÂTRIZ

OBJETO:

coNsTRUçÀO 0E CA PO 0E FTJTEBOL NO lrulircrPro
D€I PERÀTRIZ

312 25
CHUIi€ÂMENTO LINEAR EM ALVENARIÀ PARA RAMAIS/DISÍRIBUIÇÁO COM OIÂMETROS i,ENORES

ÍUBO PVC, SERIE NORI,IAL, ESGOTO PREDÂL DN 75 rÂ{. FoRtlECloO E INSTALÂDO EM MllÀL DE oESCÂRCú

Ot, RÂI'AL DE ESGOTO SAI{IÍÁR'O, AF_í2/2011

t?,m it

JOEI,}iO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
'{OR 

AI. ES@ÍO PREDIÁ1, ON {O [T', JUNÍA SOIj)ÁVEL FORNECIOO E

INSÍÁLÂDO EM RAiIÁ]. D€ DESCARGÂ OU RÁIIA! D€ ESGO]O SA'IITÁRIO. ÁF 12201{

36,00 UN|DADE(S)

312.26 CÂtXÂ 0 ÁGUÂ EM POUmIENO CoN,t ACESSOROS, 3{m UÍROS, FORNECII,CI{TO E I

r,00 UNTDADE(S)

ffiiralAçô€s sa ÍABAS

ÍUSO PVC, SERIE NOR À1, ESGOTO PREDIAL ON 10 MM, FORNECIDO E INSTALÂDO EM MMAI- DE DESCARGA

OU RÁT'AL OE ESGOÍO SANITARIO, AF-Í2014
60,00 ü

3.t3

3.13.í

Itt ÂF-0ím15

a8.m

TUBO PVC, SERIE NORI.iAI- ESGOÍO PREOIAL, DN 50 iIM, FORNECIDO E INSTATÁDO EM RAIIAL OE DESCARGA

OU RÀ}'AL DE ES@TO SAIIITÁRO. AF-I22011

rôm I
313.2

313.3

3.13.{

3.13.5

3 13.6

3.13.7

3138

3.13.9

TUBO PVC, SERIE NORi'AL, ESGOTO PREDIAI. ON 1()O ifr', FORNECIDO E INSTALÂDO EM RÁIIiAL DE DESCARGA

OU RÂMAL DE ESGOTO SANITÁRO, ÀF-,I2/2011

90,00 M

JOETJO SO GRAUS, PVC, SERIE iIORITAL, ESGOÍO PREDIAL, DI.I50 Ti,t, JUNTÀ EúSTrcÂ, FORNECIDO E

INSTATÂDO EM RAML OE OESCARGÂ OU RAI,TAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014

t00 uuDÂDE(s)

JO€ljrO 45 GMUS, nC, SERE OmrA- ESGOÍO PREIX I- Da{ 50 m,( JUilTÁ EúSICÀ FOF {EC|DO E
INSTAIÂOO EM RÂITAL D€ IXSCÂRGA OU MIIAI OE ES@TO SÂIIITARIO. ÂF 1220í1

6,(x) Umo^DE(E

JoÊrlto s GRÂus, Pvc, sExtÊ rioRtíAt- Es@To pREIMl. Dx 100 iit, JUilrA ElÁsrca, FoRNEcrDo E
ITISTÀLÀDO E}I RAiIÀL DE IXSCÀRGÂ OU RÀ}'ÂT D€ ES@TO SANIÍÁRIO. AF 122011

6,00 uIroÂDE(s)

sEcnEnnaoEtStuE6lRUruR E§EÁrlÇ6pihrco§
ftr Y ,tf - ,bn 5ÍÍ.lt . CEÊ 65.&rn@
rivã.ic - llt cflPú 6.r50l5ímt$

wxíw.iípe|.af iz.na. govbr ãrG.cl,t a8f^ r x6rrÍp
s€rcn rRoEr6 E cR(rrãoos

HETÔRII DE CALCULO DE QI'AilTTÍATIVO

JOEI.}IO 15 GMUS, PVC, SERE NOMIAL ESGOTO PREOIAI- ON 10 ltil, JUNTA SOTDÁVEL FORIIECIOO E

II{STÂIÂOO EM RAMÂI" OE D€SCÁRGA OU RATAL DE ES@TO SAMTAftO, ÂF í22011

20,00 ur{rDÂI)E(s)



Jãls ESTAOO DO IIÁRATHÂO
PREFETTURÁ'{U]üCIPAL OE Ii'PERATRDZ

15119

SECREÍ Rt DE IÍIFRTAESTRUTUR/Â E SERYIçOS

GESÍOR/ PROGRÂi,A / ÀÇÂO i iTODALTDADE

[E i IIXSTÊR|o DO ESPORTE

OAJEIO:

cot{sTRrJçÃo D€ cÂxPo DE FITTEBoL IO lRJl{tOPtO
ÍX PERA1RZ

DE

11".-

l,uNrclPlo/
IMPERÂTRIZ /

ETTPREENDIMENTO:

CONSIRUçÂO DE CÁ PO DE FUTEBOL

NO UitOPtO 0E tt{PERÂÍRtz

/

N' OA OPÊRÂçÂO
l5:]025

3 Í3.10
JUi,{çÀO SrlptEs, Pvc, SERE àroRtat- EsGoTo PREUÂ]- D rm x 1m iÂr, JUNTA EúsncA
TNSTALÂDO E PRU ADÁ DE ESGOTO SAN|TÁR O OU VENILAçãO. AF_122011

4,00 ui{DADE(S}

313.11
JUNÇÃO SIIPLES, Pl/C, SERIE NORIAf,, ESGOTO PREDIAL, DN íOO X 50 MM, JUNTA EúSNCA,
I{STALÁDO EM PRUMADA DE ES@ÍO S N|ÍARIO 0U VENTTTÂÇÁO.

1,00 uxrDÀ)E(s)

3.13.12
ÍÊ, Pl,C, SÉEE Nofi AL EscoÍo PRED{ÂI. DN I@ x 50 nT, JUNÍÂ EúSncÀ ÊoRTEcIDo E INSTATÂDo EM

RAMÂI- DE ESGOTO SÂNITAR'O

l,(xl Ul{oaDE(S)

313.13
ÍÊ, P\,/c, SERIÉ NoRI,AL, EsGoTo PREDIAL D}I75 x 50 IÀI, JUI.IÍA EúsTIcA, FoRNEcIDo E IN§TAI-ÂDo EM
RÂT'AL OE ESGOTO SÂ ÍÀRIO

2,00 rr{roroÉ(s)

313.14
TE, P\rc, SERIE NORT'Â[, ESCOTO PREDIÁI- OT{ 50 X M ['ú, JUI{TA EI-ÀSTICA, FORI'IECIDO E INSTAI..ADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SAN|ÍÁRO OU I./E TILÂçÃo, AF-1220í1

8,00 ut{oÁDE(s}

3.13.15 cÀixÂ TNSPEçAo No PASSEIO EM ALVENARTA Dt=(50X50Fín, PADRÂO CÁGECE

2,00 UN|DADE(S)

31318
RAI.O SIFONÂOO, P\iC, ON 1M X {O if{ JUNTA SOIDÂVEL FORNECIDO E INSTALÂDO EII RÂMÀIS DE

ErcAMilITÂIENTO DE ÁGUA PLUVIAL ÁF-122017

8,00 uiltoaÍ)E(sl

313.17
CÁIXÂ SIFOT.IAOA, PVC, ON lM X IM X 50 TA1, JUNTA EúSÍCÂ, FORiIECIOA E INSTÀLÀDÂ ÊM MMAT DE

DESCÂRGÀ OU EM RAMAI DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 122011

6,00 UNTDADÉ(S)

3.Í318
CAIXÂ SIFOI{ÂDA, PVC, ON 150 X í50 X 50 M[T, JUN]A EúSflCA, FOR'.IECIDA E INSTATÂDA EM MI'AL DE

OESCÀRCú OU EM Mi'AT DÉ ESC{TO SAfllTÁRO

400 UMD DE(s)

3.13.19 ESCÂVAÇÃO MAXUÁI- DE V 1-^ COt PROFUNOoÀD€ TIENOR Ot tcuÁt A 1,30 M. AF_032016

COiP, LARG, ESP. iB
158,00 02s 0,30 11,85

11,E5 13

313.20 ÂIERRO MANUAL DÊ VAIÂS COM AFEjÀ PARA AIERRO E CotipÀCIAç.ÃO IGCANIZADÀ AF_054016

lí,t5 il3

3. LOUçAS E ríãÀS

PREFÊÍÍURA UNIC|PAL

DE IMPERÂTR]Z

SINFR

CPL

sEcaEtaR 0E tçRtEstRut\,R^ E §Eivr@ RB-EG
R râ Y, rd. llffi hrp-&n " ctÊ 65.S7-100

líEús- I^CIPJ: 6,t5EI5ám1-16

BIG C'\ã.(nEÀí íMI§2
sÊrm PffofiE E oR(rr€iÍo§

IIIEiIÔRIA DE CÂLCULO DE QUANTITATIVO

xr*w.impeÍaliz.ma.9o!.bÍ



ESTADO DO ARA'{HÃO
PRE;ÊTYUNA HUÍ{ICIPAL DE IXPERAÍRIZ

SECRETARIA DE ITFRÂESTRUTURÂ E SERYIÇOS

HEMÔRIA DE CÁLCULO DE QUANTIÍA

N" DA OPERAÇÀO

t53025
GESTOR / PROGRAMA / ÁÇÃO / I,IOOAUDADE

E 

' 
ilIt{SÍÉRD DO ÉSPORTE

, r!rs

ENTE OBjETO:

coitslRuçÂo DE carPo oE FurEBoL t{o }tuNtctPio
OEI PERÂTRIZ

GRAU DE

WMCIPIOi UF

IMPERÂÍRIZ ] MA

EI!.PREENOIMEITo:

coNsTRUçÀO D€ CÂIíPO DE Ft TEBOL

NO I{UMCIPIO DE IMPERATR|Z

PREFEITURÁ IIU}IICIPAL
O€ IITPERÂTR|Z

3.14.3

3.14.4 EARM DE APOIO LÀVATOR]o, EM ACO INOX POLIOO, ?O X 70' CM, FORNECIMENTO E INSTATÂÇÃO

1,00 UNIDADE(S)

3115

3146

3.14.7 Bâ,ICADA 0Ê GMNIÍO CINZÂ, FOFi{ECIIENTO E INSIALAÇÁO

3.14.1 VA§O SAN|Í slFoNAoo coM cAtxÂ

d00 uxroaDE{s)

VA§U §AIIIIAXIU üIIUNAUU UONVENUIUIIAL I-AhA r\/U §EM TUfiU TXUNIA!UUM LUUçA

3142 ÂssEr{To, t{cLuso cot{Jut{To Ix UGAçÀo PÂFÂ BAcrÂ sâ lÍÁRn NUSTÁVEL -

AOO UNIDADE(S)

UNIDADE(S)

3.I5 PNTURA

BARRA DE APOIO RÉTA, EM ACO IXOX POLIDO, COIfHiIENTO 7OCM, PÁRA VASO SANITÂRIO, FORI{ECIMENÍO E

tNsÍAi-ÁçÃo

2,00 UN|DADE{S)

EARRA DE ÂPOIO RETÂ, EM ÂCO INOX POUDO, COI.fR'I,,EIITO 8OCM, PARA PORTÁ, FORi{ECITIET{TO E

2,00 UN|DÁDE(S)

cor,P
3,20

LÂR6, QUANT

0,15 2,m

AF_12tm13

qo

ip
2,§
2,88 x2

311.8 cHt r/EtRo oE Pi-Â$l@ co REGlsTRo D€ pnEssAo 31., FoRt{Ectlf, To E tNsÍAt AÇÃO
12,ü0 UNTDADE(S)

3149
SABONEIEIRA DE SoEREPOR (FlXÂoÂ NÀ PAREDE), ÍlPO COI{CHÀ, EM ACO |NoXIoÂVEL - FORNEC|IiGNTO E

lNsTAlÁcÂo

E,m u D^I)E(S)

314.10 PAPET"EIRÂ OE PÂREOE ETT ITTAL CROMAOO S€M TÂTPÀ ITICLUSO FIXÂÇÃO, AF,íOT2O18

r,00 uxroADE(s)

311.11
cuBA 0E EtÉuÍtR ovAL EM LOUçÂ BRANCÂ, 35 X SOCM OU EoU|VÀIEITE - FORNECTIGMro E |NSTÁLÁÇÁO

AF _12m13
qM UNDADE(S)

TOR'.IEIRÂ CROMAOÀ DE itrSA, 1I2 OU 31" PARÂ LÂVATÓRO, PAOMO TÉDO . FOR}íECIIf,NTO E INSÍALÂçÀO

t2s

.SINFRA

N

.CPL

sEcREü& tr aÍRÂE§1Rl,ltÃl E SÉiVtç6 â.Er-86
Rü. Y rtt, ih. rQí|l! - cEe 66,907íú
hFút - rar q{PJ: (l.t56.45ômÍ16

x,v,w.ilperatiz.ma.gov.br É16 ovf catrííGrd,
sErü PnoEro6 E oF4rEt'ros

19

iTCTORIO SIFONÁDO 0E LorcA BRÀl,lCA CoM PERÍEIICES, CoM REGISTRO DE PRESSÁO ,U COM CANOP!Â

CROi.IAOÂ ACÂBAT.€}ITO SIIPIES E COTTJUNTO PAM FIXÂCÁO - FORNECIIfNTO E INSTALACAO

8,m UIDADE(S)

311.12



SINTRA

ã1s E§TADO OO T'/TRA HÃO
pREFETTURA I,IU ICIPAL DE IIiIPERATRIZ

17 119

SECRETARIA DE I'{FRAESTRUTURÂ E SER

ilETORÜA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

GESTOR/ PROGRAI,A / A9ÃO / i,IODAUDADE

[E / ÍIXISTÉRIO DO ESPORÍI

GRAU DE S]GILO

N" OA OPERAçÀO
653025

ITIJNICIPIO i UF

|IíPERATRIZ / ÍilA

PR@ONENÍE

PREFEÍTURÂ UTÜC1PAL

DE IITIPERÂÍRIZ

OEJETO:

coMíRrJçÂo D€ cÂrttPo DE FT IEBOL i{o ltUMCrPrO

DE II{PERATRIZ

CONSTRUçÁO DE CÂJíPO DE FUTEBOL

NO MUNICIPIO OE IIIPERÁTRZ

EIl/PRFFNDIMFNÍO

3.151 E L XÀMENTO DE I'ASSA EM PAREDES, DUAS AF_m2014

corr.P
25,m
25,m
5,13
5,'t3
3,53

3,53

3,53

3,53

2,n
2,*
2,90

2,90

1,1ô

1,1ô

1,16

1,16

1,79

1,79

1,79

í,79

ÁLT. lp
3,m 75,(D

3,m 75,00

3,m 15,30

3,@ 15,38

1,10 3,88

t,to 3,88

í,10 3,E8

1,10 3,88

t,'to 3,19

í,10 3,19

1,10 3,19

1,10 3,19

1,t0 1,57

1,t0 1,57

t,10 t,57
1,'0 r,st
1,í0 I,Sô

1,10 1,90

1,10 1,06

t,lo 1,s
51,91

241,G it2

APtlcâçÂo rEcÀ cA D€ PriÍn RÂ coM I1NTÂ úÍEx ÂcRlr.JcÂ EM pÂREDEs, DUÂs DEr,r{os. ÂF_62011
colf. ArT. [p
25,85 3,00 r/,55
25,85 lm n,§
5,i3 3,m 15,39

5,13 3,m 15,30

lEí!! ll2

3.15.3 APUCAçÃO MANUAT DE PTNTUM COM Í|NTA úTEX PVA EM PÂREDES, 0U S DEilÀOS. AF 0ô2011

COi/P

3,53

3,53

3,53

2,90

2,S0

2,S0

2,90

1,16

1,16

1,16

1,'t6

ALT,

1,10

t,10

1,10

t,10

í,10
i,10
1,10

1,10

1,10

l,l0
1,10

í,10

)p
3,88

3,88

3,88

3,88

3,19

3,19

3,19

3,r9
1,57

1,57

1,57

1,57

SEoREr^RADE lifR ESrRUItn^ E SEFúçO6 RAUC4§

tur Y §,lf ' rion hÉrn - cEn §§ o7ío
@t- Í cliPj Í§.15!.4Sm1.10

f íí,\t -iÍperatiz-ma. gov.bí slc cl/t catr lf íG1.5]2
sEÍoR PnoEms E 0ítcArElfr06



6
ü§

ETÍADO DO !{ANATHÁO
PREFETÍURA IIUTIICIPAL DE TIi{PERAÍRIZ

SECRETARIA DE I]IFRÀESÍRUTURÂ E SERYIçOS

18l| 1

GRAU DE SIGILO

ÍPÚBLICO

EIPREENDIMENTO:

coNsTRuçÁo DE cÂfPo oÊ FUTEBoL

M) TIUT{ICIPIO DE II'PERÂÍRIZ

M2

DA OPERAÇÃO

853025

PROPONEI.ITE

PREFETÍURA }II,I'IGPAI.
DE IIíPERATRIZ

GESÍOR / PROGP.ÂIIA / AçÃO / I'ODÂLIDADE

ÍE'TI STÉRlo DO ESPORTE

l{r tciPlo/ uF
IPÉRAÍRIZiMÂ

3.15.6

1,79

1,79

1,79

1,79

1,10

1,10

1,10
't,10

1,S
1,S6

1,96

1,S
5+«l

tp
7,*
0,61

13,U
0,60

tt21

0,80

PI}{NjRÂ ESTAT-IE BRII.}iANIE PARA iIÂO€IRÂ, U,AS O€ilBOS, SOERE FUNDO NIVEI.ÂDOR ERAIICO

n^ 2

PII.ITT'RÂ ESIIAI-IE ACETIMOO, OUAS OEITÀOS, SOBRE ST,PERFICIE I,EIÂUCA
corp. ALÍ. Qt ÂNT. tÂDos tn
l,m 2,25 2,ú 2,ú 9,m

I,m 2

CONJUiITO DE TRAVES PÁM FUTEEOL O€ CÂIPO OFICIAIS DE EM TUBO OE ACO GATVÂNIZÂDO 3' COM

REQUADRO EM TUBO DE 1" PIIIUM EM PR][.GR COM ÍIiIÍA ESi'ALTE SIN]EIICO

í,00 Gi

PTÂCA DE IDENNFEAÇÃO DE ÀIIIEi{IE, FORNECIIIENTO E INSTAI.AÇÃO.,q) uuoÀ)É(s)

OBJETO:

coxsrRrjçIo oE cárPo 0€ fuIEFr tlo f,u{ctPto
D€ IXPERAÍRU

M2

2,10 1,m 2,m

3,16

3.16.1

3.15.7 tEl ÂRcâçÁo DE cArlPo oE FrmEoL
513,75 tí

Ít{sÍÀ-AçÔÉs PLrMÀs
]UBO P\./C DN lM MM PARA DREMGEM - FORIIÉCIIÉI{IO E INSTAI.ÂCAO

30,00 tí

3.16.2
JOEI.}IO OO GRAUS, PI,/C, SERE R, ÂGUA PI.UVIÂI, DN íM [.'t.I, JUNÍÂ EúSTEA, FORNECIOO E INSTÁLÁDO EM

RAMAT OE ENCAMNHAiGI{TO, ÂT-I22014

í2,00 uÍ{toÂDE(s)

1 sER\nços @ RrflExT RES E EXTERXO§

üEclJçÂo tx PASsEro (cAt-Ç DA) ou ptso DE cotaRgro col, coNcREro trcto Do tN Loco, ustllÂoo,
ÂcAEAlCr{TO CONVEilCIOTü|_ ESPESSURA 6 Crr, AHT DO. AF_07/2010

ÁREA

30,83 CAL9ÂI» - C! ToRflO DOS IESTIÁROS
3qa Í2

4-1

1.2

4.3

SINFRA

N

ÇF

§€cREIlRrÀot MRÂESIRUIIF E S€RíçG nl&ffi
hu Í 3rd - rüh hFtlts ' Ce 66$t1O
llrÍãút - I^cflt .t 6.15&a$lfillc

N,r,Íí.iryêralriz.ma.gor.Ú ElG. Cm Ci€À í íüÁ1r§?
sÉÍm rcoflo§ E @raíÍ6

MEÍIIÔRIiC DE CALCULO DE QUANTITATÍVO

3.15.1 EMASSAIi,ENIo COM MASSÂ Â O{-EO, DUAS oEMAOS

COiF ALT OUÂT{T LÂOOS

0,s0 2,r0 2,m 2,ú



ã1

ü[

ESTADO DO TIARANHÃO
PREFETTURA IIUÍ{ICI'AL DE ÍIiPERAÍRIiZ

SECR.EÍARIA DE T FRAESTRUTURA E SERVTçOS PÚBLICOS

GRAU

19/19

if.,MclPro /
ITPERÁÍRZ /

Ei/PREENOiEi{TO: -

coilslRrJçlo DE CárPO DE FTJTEEOL

t,IO UUSPIO OE HPERÂIRIZ

TETÔRIA DE CÂLCULO DE OUANTITATIVO

N" OA OPERÂÇÂO

r53025
GESTOR/ PROGRÂMA / AÇÃO / iIODÂIjOAOE

*E / íIIíSIÉRIO OO ESPORTE i

Il!UNICIPAL

OBJETO:

colsÍRuçÀo Íx caxPo DE n TEEoL i€ f,t ctPto
DE IIPERAIRZII.IPERÂTRZ

DalÀ. [{rço 2019

Re§pon&á êl Téqúco polá Eldaaçáo do oÍçaÍâb:
NqrE: FMIIXUM LIMA 0A R@HA
cREÂ:110(a11512
ART] i,920180i82198

SINFRA

35a ).

N"

P

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

LUMN FIÂ FLUoRESOET{IE 0€ ElERGEtlclA,2W, FORtlEcli/€}{To E lNs]AtÂçÀo
2,00 UI|DADE(S)

SINALIZÂÇÀO COM FITA AOESIVA ÊM PISO, FORNEC]I,{ENTO É INSTALAÇÀO

1,m uirDADÉ(s)

EXTINTOR DE CO2 ô(G . FORI{ECIiJEI{TO E INSTALÁCÂO

í,00 tx{toÀ)E(s)

PINTURA DE LOGOTIPO

í0,00 M2

UiPEZA FINAT OÂ OBRA

ÁREÀ

12a,25 t2

§€cnEI RAoE tfn^!$nuruR EsEn ç6À-otr(,§
Rr Y r,tf. lün h!ítt! - cEP 65,s7-te
lipà.!,a - I q*J: 6.t5t.155dllnr6

rr .inpe,ãtiz.ma.gov.ú a6 uvf cât^ra !rGr!:a
§ÉÍcn PnoJErG É cnçIaíÍos



ESIÂDO DO íi t rHÃO
PBEfÊIÍURA i{UtlIqIPAL DE Ii{PERAÍRII

sacaEÍ ita DE titFRAEsÍRuTuR/r E sERwços Púruco§

corAçoÉs 0E PREÇos DE ÉRCADO

OBRÂ

coNsrRuÇÃo oE cArPo 0E FUTEBOL r{O UiICTPTO DE rlrPERArRrZ

LOCAL

AVEi{IOA PRII{CIPAL 02, BÀRRO RESIDETICIAT SEBASTÀO RÉGIS

I PERÁIRIZ / A
ARÇ0.20í9

61
É[

5lÀltR

SINFRA
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INSÍÁIÀDO EM RÂIIA DE OE§CARcÀ OI,, RAIIÁ! DE ESGOTO

80/r2
Itf,O P1/t, SERI€ I'OR rÂL Es@Ío PÉÉxÂL 0r{ 50 n!. FoRÀEClDo E

rN§rlt Do EM RÂllÁt oc 0€scÁR6^ oJ RÁllÂt DE Escoro M 753 r3

911416
ot &qrENÍo Lri€ÀR Er ÁtlEMÂu pÂRÀ RÂlrÀsJDtsTRrBUtçÁo

cou DtÁr,tEÍRos MENoRES ou rc{JÀs a rotrM Áf 0512015
01829.4 95,7230% c

36!r5
IOM€NÁ CROIIADÂ D€ II€§{ IIZ OU }T, PÂFÁ LAVÂTÔRIO. PIDRIO
y€0r0. FoRtEcrMENro E r{§TÀrclo lI r2t20l3

712.8 01@% 95.9t 52%

$0m ELETRoDtSo RÍGtoo RosaálEL p!t. ofi 50 llM {l tzl
FoRtGcrMENTo E rNsÍÀrcÁo ÁF rz,?o,s

01@0% c

LocrcÀo coNllNcroMt oE osRÀ ÀTR vÉs oE GÀ&ÀÂtTo oE
TÂAUÂS CORRID'6 PONTÀFIÁDAS CO,, R.,PROVETÍAIENTO DE 3

110,13 0,1813%

RAsco Eu ALVEMRI paÂÂ R{tÀvosrRBuçÁo coit DtÁrElRos
MENOFfS 0U rcllÀS Â !0 U Áf 05?015

c

IIIPEÂ EÁAILE,.ÂO DÉ ESTRUITFÁS OIIIRÂÂD'.S COII ÍII'íIA
A§fATICÀ DIJA6 DETIÁOS

ú2 ô3r 36 96 623t% c

CÀXÀ ltr§PE 0 NO PÁSSAO EU lltlE,i ÂlCDF@rí)on PADMO

cÀ6ECÊ
0167fX

92771

AÂMÀÇÀO 0E PtLÂÂ 0U $GÀ D€ UIA ESIFL.IURA CoatvEt€roN^t 0€
co€irlo Âf,ruooEu lra EDtFrcrçÃo rú8E qiso8ÀÁDo

wLzÂ,too Âc0 cÂ-50 0E 6.0 rrl, - tro*Í^GEr ÂF 1212015

(6 62781 015N4

8t437
ÂPúCAçÁO Mlr{IA 0€ PNhÃ^@r tiat úTD(PV An PIÂED€S,

DU s o€LÁos Àr o6/toia
8ÀÂRÂ DE 

'POIO 
RFIA, EM ACO II,iOX POTIOO, COMPRIMEMO 7OCM,

PAÂÂV,§O S lít&o. FOOECTEMÍO E I,§IÀrCÀO

c8!4,19
TLEO. Flrc, SOUúVEI. Or ry. $§TÁrrDO Eü PRr,lÀD^ D€ ÁdX
FoRl€ctt ENro E tNsIAlclo aF r2tÀI4

5r.a

530 27 0.1356't6 c
glSRA DE ÁPOO L V ÍoRtO. ÊI Áa0 tOX Püt00, '70 X 7f Cll
ro(lEor€Mo E rislÀrclo

sEcREÍrÀ oEfifnrEíiúlf É sBvtçG Rãl@6
er I rlt.rôr r!!Ílt-Ce óry-lo
tit .ü -lacl?J'ca!*lt!úr.l6

rirjí!Ê-&ü.Íla.goY bí

EXPREÉI{DiíÉMO

715.16

t11t5

63,1,20



4s ESÍADO DO HARANHÃO
PREFEITURA }IUXÍCIPAL DE IIi{ PÊRATRI.

'-a.,\
iL,_áÊ \

SECREÍARIÁ DE INFRÂESTRU?URÂ E SE
CURVA A8C

cEsroÂ / pÂoGR^l /r(lortoo uoÁDc
ÍE / úNtsrÉito 00 EsP@l!

PúBLrcos

D€ CÀltPO !€ FUTIBOI flo M(ÀtCtPlO 0E TMPERÀTÊ|2

SINFRA

côor60 'by'o€sceÇlo Dos sEnv@s
co{ Bo E|)

PORC€ftrcElt PoncElsFltf
Àcu{ulÁôàÉdl

PNÍURÁ ES AIE BrUUW{ÍE PÁA lrro€rÊ{ 0l §oEra O§ SO€ÂÉ
FL{$O NÍVE1ÁDoR SÍtÁrSO

15r,08

R00aPÊ cERÀrrco DE /cr 0G Ál.nn co ãrc snmE$ tÍadÁ
EBÂo€ DürE Só€S6OX6Oa ÁF 6/20ta §3 62

ELETRooUTo FLaI\EL co(Ê,GAm AD OT 25 MT CJOJÁRA
CIEUIÍOS IEEIIIMIS, INSTA.^OO ETT PÀÁÉ!€ . TOP'€CIUENIO E
ôr§tÀlcÁo. Âf r2rzors

39312 c

89713

TIBO rl1ê, §E&E NOFIIÁI, E§6OTO PfEDlÁl, DN 75 MÍ. FOíi€COo E

,§TTTÁDO ET Ê{Al DE DESCARCA Ot] RÁIIA O€ ESGOTO M 33112 9{ 0155% c

EMÂS§ÀlrEMo COr/ U §SÂA 0{I0,oiJÀS DEtlAoS c
JoErHo $ cRÂus, Éryc, s€ÊÉ R, iÃJA nLMÁt, fl fi un, r-nrÍÂ
ErÁsÍrc FoRMCTOO E |NSI|ú-AOO En RAIÁ! OE EtJcÁlÍir]^lrEMO

RÉGIsrRo DE G,N€rÂ ÊRJTo, l,AIlo,Roffi, ffomrEaroo E

INSrÁ1,ÁDO E ÂÁrÀ OE ICA
CIf,IVEIRO OE PLÁST]CO COTT RÉGISIRO DÉ PRÉSSAO 

'ITFoRtccuEüro E tl§rÀrcÀo 342,00 c

6357'
sÀ8ot€IEtÂÁ 0€ §oBFEPOR {rü IIA lú PIÂED€), ÍtPo CONCri . ÊU

ÂC0 llloxloAlEl - FoR,ECí{E T0 ÉI'§TltL 0 LXI 31474 c

9{§75
CoNcÍiE IO FCX : 15lrPÂ, n çO I 3,1 35 lCtlE{rCV rÂEIÀ lÉOW
BR]TÁ 1) PREPAROq.ANUÁ! Àf 07/t016

98 5638%

JOEI l0 tO GR TJS. pVC. S€RjE mRrÁr_ ESGOTo píiÉ0ú4. D ,rO U.
,lraÍÀ sqr^!EL. FoR,Ecroo E 0tsIÂ1,Á@ Éll R lrÂr D€ D€scÀÂcÀ
oU RÁlt t DE ESGOTO §tl{íTlãO tF 12r0íl

92760 ^FÍÁçÁo 
DE prLÀÂ oll McÂ DE lrl EsIRrJItt cot{vENool tD€

coricRETo ÂltlÁDo Er i EDtrlcro 0€ uúÍrRos PÂMtlEMros
t ÍlltzaDo Áco c l0 DE 3 3llll,ltoNTÀGElt ÂF 121015

24175 $.602s9d c

PiÀ.À ÔE IDEMT FICÂCÀO OE ÀlaENÍ! FffiIECIMENTO E uN rut2 98 75.{",í

91852

EIEIITOTIJIO FLE(IVEL COREJGÁDO, F/8, IIJ 2l) UII (12'), PÀM
CFClfiOS 1EFIIIMIS IN§TÁIIDO ETI PIFEIE , FOEIEC§IENTO E 236 0. c

0,0566% 98,8710%
taSM€ 

^IEFRAêXÍO 
:vr p R S@^ - Êfr€CilolÍo E

221.6 c

PÂPÉÉIM DE PÁREtr EV IETÁI CRO{ADO S€TT ÍlllPA Il€tU§O

1§?rn PNILNÁ EST'ÀTE ACEIIMDO. DÜ § OEUAOS. SO€RE SI,PERfICIE

UETÁTEÁ
Lt2 205.02

TÂR.FIÂ Í]PO LI\ÂE/MIPIDO PÁRÀ PORTA O€ BÀNHEIÊO UN N3n c

0,0513Í 99.080€9r c93188
EGAtlot r0Â rx aocd or coEsEio prÍit roffls cqr ÁrÉ 1.s L
DEvÁo lt 03/2016

200.16

ni5
Àtui!çÁo D€ p[.tn ou vlct DE t tÀ EsTRt TttÂ coNvE]Jctotút DÉ

co ciETo ÂÂMlDoEM LmaEDlflctçÂoÉRRE ou so8R Do
rfill rzÁr{)0 Áco aÁ-50 ff 5 0 rlrr - rmllÍrrcÉu Á r?120r5

1A 03 c

cÀx srFol.úD p!c. Dr{ (,0 x 1ú x 50 u. rilrÂ rlls rcr.
FORiEC|OA E hÀSÍÀ-lO EIR lt ! tE oE§CÁRGÂ OU Etr R mr D€

Es@ro sÀtÍtlRo lF r2ltoll
cÀxÂ ôF passÀcFM 3xrxrl) cou'IÀraP^ F DRENo EntlÂ 9925t5%

I'14,18 99 2884% c9!856

EtEÍROotnO FtIXh/Et CORRrlrrc. F/§, 0N ? UU (1 1. Plül
crRculÍo§ TERITMJS. lNsÍal-tDo at P^8EDE . FoRtccDEMo É

NsTÀ-ÀcÂo lF 12ror5

139 2692!00
Ío{rDAB lx DE BrqfiR í tóouo). ?}T !o Á, rf€rulloo
sr-PoRM HlcÀ . FomEctE{Ío E NsÍÂl-tcÀo ÁÍ 1212015

903/3

Jo€tloc,GR^r.t5conB,En E LlÍro, â/c, sotD^vÉt. Dl{ 2íá1, x
12r STÀ-AOO E R Iút Ol gt-R^llrr OE ldlÂ - FoRGC|!€NTO E

S€olEn& D€ffn EíBrni^ E SÉRl,tros P(ÀJ@
&. Í ri, - l0llr nrrt - Ce õ.gAA
lllrrt - ucrPJ: 6r$.lt!00lr4

rfijrlpeíaüa.ma.0ov.bÍ

211,9?

0,0360.Á

c9{ 3603%



ESÍADO DO }'ARÂ HÂO
PRETEIÍUNA ÍUXICIPAL DE I}IPERATRÍZ

I il,EA l
L -< €?;.A]

sEcREÍARt oE IIFRÁESÍRUTURÂ E sERvtços púBlrcos
CURVA ABC

SINTRA
GESToR / Pf,oGRlIl, 

^çIo 
/ r@ uolE

llE / Íl{tsTÊ&o m ESPoRIE

5/als
ÍRuqÃo oE cÁrrPo D€ FLrÍEBoL

oa.EÍo

coNsTnuÇÃo DÉ cÂ po D€ FLÍÍEsot No n {rcPto 0€ túPERÂrÊlz

N

3tt
rí

DEscoÇlo D6 s€ftrÇo§ +í^

39362
Jo€úto so ola{§. pvc, sonÁvÊL oal 25atH. txsTAl Áoo E &cIA
or.) sr.B-R l,ta DE ÀouÂ , FoFtEcoErÍIo E NsÍalclo ÂF rr2ota

r2760 c

JrçÁo STMPLES PVC, SERIÉ NORTlÁf, ESa,otO PÂÉD|Át, DN 1m X lm
MM, JJNiÂ EúsÍcÂ FoRI,EctDo E tNsrÀ-Aoo Ell pRtIlÀDÂ 0€
Fsí.'.)ro sÀNnÁRro ou vEÀm r.io rr 1210

IN

cÂtxÁ PAÂÁ MED oOR MoNOfÁS|CO PIDRÀO 0A CofJcESS ONÀR|À
ut, 110.77

JOEIITC a5 Gâ ú§. P\C, SERE t€ÊrA, ES@TO PREotÁt ofi /O !Í.
rxi^ soo^vEL Fof,iEcroo E [{sÍÀloo En RÁlrlt rE D€scrRGÁ
ou RÀrÁI. DE EsGoTo sa{TÁ&o 

^F 
12l2ol,t

0.ür3\

JOEI}IO 90 GRÂU§, PVC, SERIE I{OOTA. ESCOIO PFEDIÁI', DN IO IIII
,rarÀ EúsltcÀ FomEcDo E tNsrÀ,Do EL RÀr t oE DEsctnca
0u RAIÀ! 0E EsGoTo sÀ{tÍ^Ro. Áf 12r20ía

UN t06.56 4,0213l 90.5393% c

LI,.NI&A FLUORESCÉNIE OE EtEÀG8rclÀ ãV, FOFI'ECIIGI{IO E

,rsÍÀ-^cÁo 102.36 99 5655% c

lltçÁo § PtEs, p!!, s8E t{06r^t, Esc,oÍo FnEoÁL oir 1@ r 50

lx,I,IT^EII§TICÀ Fofi'CCDO E NSTÂ,ÁDO EU PR.llÁD DE

ES@To SÁl{ÍTaÂlO 0ú r/OtT[lCÁO
c

919ú7
NlEÍnrfioq s pLEs (J uóouos), i(w2ív, tNcLurroo sroot E
pt-aca, FoRrGctMÉMTo E tNsrÀ-acÀo Àf 12015

99,6r46% c

É cor &rM o€ LÂTÀo M Bots cEl{rFA, 6tc, so-o^vEL. ofi
2ota,t I 12 rNsÍÀ-ÀDo ár RrlrÁr 0u srB{^lllr D€ ÀdJÁ .

Fmr€ctt ÊNto E tNsra-Áclo Áf l2lzora
TÉ F^IC SERrE |{ORÍÁt, E§GOÍO ÊtrEorÀ. 0{ 1@ X 50 Mü, .{m
El,AsncÀ FoRiEctDo E ti§TÁt Do Et Mll r DE Es60T0 sÁr{ílaro 92.16

39325

lE, PVC, SEniE rrcR aÁt, ES@Ío PRÊOtÂt, 0t{ 5o X í' Mlt, .tt{T
EúsTlca. FoFnÉc,Do E [{sÍaÁDo Et pfll ÁI}À o€ Es6oÍo
sANtÍÁÂto ol vEtlÍttralo ÂF i2rora

t_lN 36m 0,a727\ c

crxÀ srFoMDÂ Pvc, D ,50 I tso x 50 Íu. Ir{ÍÀ EtÁsTlc^
FORIECIDÂ E IiT§ÍÀJDA Erl MlrAt OÉ II§CIRGÀ O(I EM RAXAT E
E56010 sÂr{rlÂo

c

NIEnRPÍoR s prfs 
C uóortos) ro rzírv, lt61u6oo stpoRrÉ E

q-raa . FoÍü€cltrElíTo E ,tsr ucdo lF t2l2015
c

TE CÔr SUCH^ 0€ LÀÍÀO M BOt§À ClrfiFtt, F'!C, §OttúVEr, O{ 25

MU x ?a , rNsrALADo Ell RÉsEnvÁçÀo oE ÂqJÂ DE ED,FrcÁçÁo a(E
possu^ REs€RvÀTóRo E nBR,/FTBR@,IIENTo FoF$EctMEfíTo E

lrN 67 3t) 0,0173* c

RltO §ÍOMDO, FvC, 0l{ 10 x { ral, ü{Í §OrÀ\EL FoRIECDO E

l{sTÀ,^m Êt. Rtll t§ 0€ $r,an0}ulGtít0 r ÁêlÂ PLT.MA
,e 1tn\1

út 0,01739í

FEGI§ÍRo 0É 6ÁwÍ^ BR ro. uÍÁ0. Rosc^\EL. t4'. FoF fcloo E

í{sTA"ÁDo Etr RllIÀ DE ÁGtA lt 12l20r4
ú,2A

8e$l "to€Lto 90 cMUs, pvc, sor^vEl Dti so{M, t{slÂt oo EM pRt lÀDÂ
DE Àc,ua, FoRuEcrMErÍto E rNsrÀrc^o ÁF Í2,21a LA 8522 0,018716 c
qJÂDRO D€ DISIRBU]CAO D€ ET€RGIA O€ ETBUÍN, Éll CIlÁPA
rE-raEÀ PÁÂ 3 ot§'l {TofE§ TERlloltg€Trcos M0 opotÁFE§
s€tr B§RrllE{Io FoFrlEclf,tTo Ê i§Írffro

6{ 33 c

3S352
RÊGr§TRo D€ GÁvErÂ BRuTo. rÀÍlo. Ro§c^\,É 12. ÉoF.EcDo E

,ISTAI-ADO Elt RÀlllt DE 

^qA 
lF i2lÀ11/t

tÀ 0,0166*

IÊ coir 8(lHÂ 0E LAÍÁo M Bo(sÂ caarRrl- h/c, sotDÀl/lt, ü{
2fltM I tn INS'IÀIDo EM ÂÁIÀ o(l sra*flÁl DE l6uÂ ,
FoRN€crttEJvÍo E tNsÍÀ-acÁo Àf r2l2ora

LJN c

Jo€Lro 90 GRÂUS. PVC. SERG NOÊIÀL E§OOÍo pREotÂt, ofi í' tal.
I TÁ EüSÍICÁ FORI{ECIDO E INSTÂIADO ETI ÂÁTTAL O€ DES'ÁRC.A
qJ Mlla 0E Es@To slxlÀio lf 12rr

ô2.96 c

IE, PVC. SOI.oA\EL. DN 2gfl. F§IÁTTDO EI PRTTÀDA E À@A
FCnU,ECil€iIrO E |t{sTÀICÁO 

^t 
12rmt1

0,0r53*

91996
IoitÁDÁ MÊDra 0E EMBUIIR 0 MóqrO), 2P*Í 10 À IúIUI.oO
suPoRII E Pt^cÂ FoÊEct[ftüo E N$À-rcÁo.Áf 122015

51,22 0,0131!6 99 8855%

s€c8Elt&Àoc,'ff,ÂEslÊ,nn EsarcG Ptf,,f,G
erY,f - là! 14.!lt Ceó.úl'l&
5F-t-{ 6PJ Oir&a54úuô

ftr r,Ípc-eiz.íE.gov.bÍ

99.&8196
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ESÍADO DO i{ARA HÃO

PR.EfEIÍURA }IUÍ{ICIPAL DE IiIPERATRIZ
SECREÍARIA DE INFRÁESTRUTURÁ É

CURVÁ ABC

GESrOi / PFOGfi I /^(-lO/r<r»lrol4
uE / uNr§TÉRlo oo EsPoRl!

PROPOTEI{ÍE OAEIO:

cori$ÂuçÁo DE cÀrPo DE ÉuIEBo( No MtÀ[ctPto DÉ tMPERÂTRtz

FÍ. 8:dEü! &mB ndrild r St. nEE or &!a 50,ú*<r <&,mt
É&c EralG úrr.E úbi. t t r!,co*!r

R.t aíE düi.a.ar.-.
' Dlr§ Ur@ Âuéro P Â.liiinrç5 ê r**: m &ú!ar hlkh I k Sb P.üb 

^!6 
?o1O

' 8RÂ§l! Tnhrl é CdEs ô l-tib. DcrúÊ e OsüÉ - lÀr 3,?tl2 PO. Ád§+ 320t4. ct6sílc.ç&l8C Oeúhd m
<hq6:rrdtl t! p !,uÉôalüLloosEiprÔ|G&8l82r256gcBm1*cr28nct6ss' Á.rEÉo ó: 26 nsF 20í9

R."dÉá'd Taob pà Eúú!r& & q!riãú:
lkÉ: ÊRrtI(tIt UI DÂRoCM
cREÀ l rmra5a

5lN t RA

63

DE

cÔoco D€SCRIçIO @§ S€MçOS Pol?CEÀIí{q6Ú.N

8S/'
JO€LlrO § GF^US, P1,0, §€Rl€ l@lÀL €§GOrO PREDTÁI, Dt{ 50 illt,
Jr{T E-ÀSTIC FOR'CC|OO E ttlSTÀlDO Ell Mll t DE DESCIÂG^
oJ FAIA| 0€ ES60r0 sÁNtrlRlo lf !2/201,t

0 0128*

JOEIlio ú 6R^US COí 8r,Or{ D€ L^ÍIO, A/C, SO!À\E!, D{ 25rrt, X
iyl rir§Ílr-ÁDo E RÁn tou§ll.R nÀDE^d)Â.foBl€crtaENToE

r€. Plt sÉRrE NoRIrÀ ESGOÍo PÂÉDlÁt.01175 X 50 MM. JU{ÍÂ
FLa§Ic\ rORÀlEClDo E lrvsllJrDo Lu R nÀ 0€ E SGoIo sÂN' lÁfto 93 9223% c

LIIIPÁôA COIIPÀCTÁ FLIIORESCENTE D€ 15 W BÂSE EzI
foRiEcltlENlo E tt.lsIÀ-aaio lF 11/2017

rE. PVC, §Ot 
- 

^VEL, 
DN 5a $r N§TA-AoO Etl FE§ERVIçÂo 0€ ÂGUÂ

0É EorFlciç,qo 0(E Po§§a FÉ§ERvÂToRto D€ FtBRÁ/FtEfi@rxENTo

FORiEÔ|UENÍO É tNSÍÀrCÁO ÁF m,m16

,() 20 c

q§lr 0€ REDUÇÀo. 6r'C. SOt ÀvEL Dll 5OIr x 32|rll. lr'rsÍÂr.lDo Er
RArA OU SlD,1{rA O€ lAnA . FOFIECIGNTO E tNSrÂl-ÁçÁO 39.76 0.0J02% 99 9633% c

JO€1110 90 GRÂrJS. PVC. §Ot Â\€L Dr'r 3artr, NSIA-AOO An RAIÀ
ou ga{a&t DE ÁGlJÂ , aoÊ€cuENIo E wsra-lcÁo at 122014

35 92 09 9625%

rÉ 0É REDrJçÃo pvc soúÁ\cr $r50 , x 25!tt. rNsÍÁrÁDo Eu
PRUUTDÀ 0E ÂGlit FO6€C|UENTO É NSTÁI CÁO Àf 12llol4

3232 c

J0€u1o 90 6RÂUS COt Br)d.l^ 0E tÁT^O. A/C, Soi-oÂ\EL rr{ 20rU, X

l, rl{sTA-ÀDo EM R IÂ! q) §,Ai^rl^t 0€ 

^G-UÀ 

. FoRNECTUENIO E 30,16 c

91953
INIERRIPToR SIIPLES í rooi.fo), r0l/250v, I{CLUNoO SrrpoRÍE E

PLÀCÀ . FOFT,ECUÊNTO E INSTÂ-ÁCÀO 
^F 

12imt5
21 85 c

9694
É. PVC SO|DÂVE|, 0t{ 32 tl/ [{§rÀI0O At RESEFI/Iç,O 0€ ÂG(A
0€ EDnrcrÇÃo oiJE Pos§u RESEFÍ TÓRIo D€ FEA^/FEA@HEiIrO
FOR €OIrENTO E |NSTÀ-ÁCÁô Àt 6t2016

89373

tW 0€ REDI4Ào, PVC. SdltÁ\rtl- DN 2llll x 20Íú, lN§ÍÀrDO EI
RAIA 0U SuSXÀllÁt D€ 

^qA 
- rof,i€CUENÍO E |N§IÀIçÁO

SINÁTI?ACÁO COM ÉITÂ ÂD€SIVA É[i PISO FORNFCIMFiIIO F r1,52 c
Jo€t .lo 90 G[lqus, Pvc sot ÂvEL,I»r 20llM,lNslÂtÁoo EM FÁL L
0u $B-aÀna 0€ ÂG(a . FoRiEctttENTo E t|sTA-acÀo ÁF r 2/2014

1068 0,@27t4 c

E

sÉCf,ErÀE OEt{FnÂÉStRU',ÍIJR E SÉR!/!ÇG ÃlgnG
ft.Yr/tÍ-I@ffit-ce:6.sàE
|'Er[-I CIPJ í(154_aaó@r-r0 "**.rÍpâ-âhlrÉ.gov.bÍ sím rmÉÍc6 a m{oms

c

UN

T------- -------t
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ESTADO DO MARÀNHÂO
PRf, FETTURÁ MUNICIPAL Df, IMPf, RATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOMADA DE PREçOS N" 006/2019 - CPL

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO OOS

REQUISITOS DE HABILITÂÇÃO

Declaramos, para eíeito de paÍticipaçáo no processo licitatório Tomada de Preços n'
006/201g-CPL, íealizado pela Prefeilura Municipal de lmperatriz, e conÍorme exigências legais,
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo.

A presente declaraÇáo é Íeita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA), _ de de 2019

Representante Legal da Empresa

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERÂÍRIZ
CEP. 65907.'180 IMPERÂÍRIZ. MA
CNPJ: 06.158.455/000í -'15
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ESTÀDO DO N-',{R,{NHÂO
PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE IMPERÁTRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

TOMADA OE PREÇOS N..006/2019 - CPL

ANEXO
(MOOELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

de de 2019

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO
REF. TOMAOA DE PREÇOS No 006/2019 - CPL

O abaixo-assinado responsável legal pela Empresa
vem pela presente informar a Vs. Sas. Que o Sr

é designado para representaÍ nossa empresa na
Licitação acima referida, podendo assinar atas ê demais documentos, apresêntar rmpugnaçáo,
recursos, inclusive renúncia expressa a interposação de quaisquer recursos, se foí o caso, e
praticar todos os atos necêssários ao desempenho da representação no processo licitatório.

Atenciosamente

Nomê. ldentidade e Assinatura do Responsável Lêgal
(Com fiÍma reconhecida em cartório)

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERÂ]RIZ
CEP. 65907.180 IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 06.158.455/0001-16
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ESTÀDO DO MARANHÃO

PREFEITURI. MUNICIPÀL DE IMPI RATRTZ
SECRET{RI{ Df I\FRÁESTRUTURA E SERVIçOS P[ BLICOS

TOMADA DE PREçOS No 006/2019 - CPL

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.' /2019 - SINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ACONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL
NO BAIRRO RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS
NO MUNCíPIO DÊ IMPERATRIZ - MA,
CONFORME PLANO DE TRABALHO ORIUNDO
DO CONVÊNrO No 85302í20í7 - STCONV JUNTO
AO MINISÍÉRIO DO ESPORTE, NA FORMA
ABAIXO.

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 
do ano de 2019, de um lado, o MUNICíP|O DE

IMPERATRIZ. CNPJ/IIF no 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 20'1 -
Centro, através do SecretáÍio de lnfraestrutura ê ServiÇos Públicos, Sr
brasileiro, agente político, portador do RG n.o SSP/MA e do CPF/NIF n."
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

CNPJ/I,F n.o estabelecida na
portador do RG n.oneste ato, representada pelo, Sr

e do CPF/IúF n.' doravante denominada simplesmente dê
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o 02.í0,00.058/2019 - SINFRA e
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.' 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e
condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Constitui objeto deste contÍato a Contrataçáo de Empresa paÍa a Construção de um Campo
de Futebol no Bairro Residencial Sebastiâo Regis, conforme Plano de Trabalho oriundo do
Convênio no 853025/20'17 - SICONV junto ao Ministerio do Esporte na cidade de lmperatriz-MA.
Em conformidade com a TOITADA DE PREÇOS N" 004/20'19 - CPL e seus anexos. O presente
contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.'8.666,
de 2'1 de junho de 1993 e suas alteraÇôes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS GACÔES DA CONTRATADA
No fornecimento do objeto do presente conkato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho ê a dêdicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são

confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas

contidas nos Anexos deste ProJeto Básico, a:

RUA Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP, 65907-í80 IMPERAÍRIZ , MA
CNPJ: 0ô-'158.455/0001 -í 6
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F.,tESTADO DO MARANHAO
PRf FEITURÁ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECREI'ARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

RUA Y, S/N", NOVA IMPERÂÍRIZ
cEP. 65907-180 tmPERÂÍRIZ. MA
CNPJ: 06.15E.455/000íí6

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ela assumidas, todas as condiçóes de habilitaÉo e qualificação exigidas

na licitação, bem como:
'1 Executar o objeto da licitação de acordo com as especificaçôes técnicas citadas no

Projêto Básico, não se admitindo quaisquer modificaçÕes sem a prévia autorização da SINFRA.

2 Fomecer todos os materiais, máquinas, equipâmentos, veículos e combuslÍvel

necessános a perfeita execução dos seNiÇos.

3 Fomecer mão de obra adequada e capâcitada a execução dos sêrviços.

4 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e

despesas decorrentes dê danos ocorridos por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados

e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades deconentes de açôes judiciais

movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por íorça da lei, ligadas ao cumprimento do

edital deconente;

5 Responder por danos materiais ou Íisicos, causados por seus empregados diretamente

à SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

6 Prestar esclarecimentos à SINFRA sobre eventuais atos ou fatos desabonadores

noticiados que a envolvam, independêntemente de solicitação;

7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçôes referentes às leis trabalhistas,

previdéncia social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

I Manter, durante todo o perÍodo de execução do objeto, as condiçóes de habilitação

exigidas na licitação;

9 Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do conkato, 01 (um) preposto como seu

represêntantê, conÍorme elênca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela ÂdministraÉo, que devêrá

se reportar diíetamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônicaftelefone, para

acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

10 Reparar, corrigir, remover, Íeconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se veriÍicarem vicios, defeitos ou inconeçôes resultantes da

execuçáo ou de materiais empregadost

11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e rêÍazer, prioritária e

exclusivamentê, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da solicitação da Contratante, quaisquer vicios, deÍeitos, incorreçôes, erros, falhas e
impeíeiçôes, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

12 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

13 Rêsponsabilizar-se por todo e qualquer dano ou pêuízo causados por seus

empregados, ou representantes, dirêta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
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os decorrentes de aquisiçõês com vicios ou deíeitos, constatáveis nos prazos da garantia,

mesmo expirado o prazo.

14 Responsabilizar-se pelos encârgos tíabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

15 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, frscais e

comerciais, não transÍerê à Contratante ou a terceiros a responsabalidade por seu pagamento.

16 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçô6 referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus Íuncionários

17 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execuÉo do objeto sem a prévia e expressa

anuência da Contratante.

18 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorÍentes do cumprimento das

obrigaçôes pacluadas entre as partês.

19 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes. seguros, mão-de-

obra, garantia e todas as despesas deconentes da contratação.

20 Garantir que a ação ou omissáo, total ou parcial, da liscalização do setor competente,

não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações

pactuadas entre as partês.

21 Relatar a Contíatante toda e qualquer inegularidade obseÍvada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicilados.

22 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislaçáo

específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas deconentes do

fornecimento do objeto tais comor salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuiçôes, indenizâçôes, valês{ransporles, vales-refeições, e outras que porvêntura

venham a ser criadas e exigidas por Lêi.

23 Rêsponsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mâo-de-obra, acidentes

de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comeÍciais, transpor{es, fretes,

equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e

quaisquêr outras despesas necessárias à perfeita execução dos seNiços contratados.

24 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham

a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

25 Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,

exigidos pela Secretaria de Segurança ê Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como

cumprir todas as normas sobrê medicina e segurança do trabalho.

26 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

27 Respeitar as normas de controle de bens e de Íluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

CPL
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28 Responsabllizar-se pelo transporte, acondicionamênto e entrega inclusive o

descarregamento dos materiaas.

29 Sujeitaí-se a mais ampla e inestrita ÍiscalizaÉo por parte da Administração Municipal.

30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta Íinal

ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedoÍ sob pena de recusa da assinatura do

contrato.

31 Manter inalterados os preços e condições da proposta.

32 Lançar na nota Ílscal as especiÍicâções dos produtos, de modo idêntico aqueles

constantes do Edital e Projeto Básico.

33 Proporcionar todas as facilidades necessárias âo bom andamento da execução do

contrato.

U Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas Edital e Projeto Básico, inclusive quanto ao compromisso do Íornecimento dos

quantitativos regisvados, atendendo às solicitaçôes de compras do govêrno municipal.

35 Atendêr as demaas condições descritas no Edital e Projeto Básico.

36 São expressamente vedadas â contratada:

a) a veiculaçáo de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia âutorizâção do

Municipio:

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c) a contrataÉo de servrdor pertencente ao quadro de pessoal do Municipio, durante o
pêriodo de íornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - oAS oBRIGACÔES oA CONTRATANTE
Constituem direito e obragaçóes da SINFRA/PMI.

1 Efetuar o pagamento mensal dos Serviços após o recebimento deÍinitivo ou parcial das
mediçôes junto do cumprimento de todas as obrigaçóes legais, Ílscais, previdencaárias,

trabalhistas e as demais disposiçôes do Edital e Projeto Básico.
2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e Íiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no Edital e Projeto Básico.
3 Promover o acompanhamento e a Ílscalização do Contrato, sob o aspecto quantitatavo e

qualitativo, anotando em registro próprio as Íalhas detectadas.
4 Rejeitar os serviços cujas especificaçôes nâo atendam os requisitos mínimos constantes

do Edital, Projeto Básico e seus anexos.
5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades

constantes da exêcuçâo do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias

6 Comunicâr pÍontamente à Contratadâ, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as

RUA Y, S/N'. NOVA IMPERAÍRIZ
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especificaçôes e condiçóes estabelecidas no Edital e Projeto Básico, inÍormando as
ocorrências ao Órgáo Gerenoador.

7 VeriÍicar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes no Edltal e Projeto Básico, implicãndo em câso nêgativo no cancelamento do
pagamento dos matenais fornêcrdos.

8 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçôes estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuizo das sançôes previstas no art. 8í da Lei
8.6ô6/93 e suas alteraçóes.

9 Verilicaí a regularidade Íiscâl e trabalhista da Contratada antes dos atos rêlativos à
Íirmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a
forma de extrato, e juntado aos autos, com a instruçáo processual necessária.

10 Expedir as Ordens de ServiÇos.

1'! Prestar as informaçõês e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrâto;
12 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da emprêsa ê/ou crachá de idenlificação,
para a entrega de documêntos.

'13 Proporcionar todas as condiçôes para que a Contratada possa executar o objêto de
acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Projeto Básico;

14 Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

15 Prestar esclarecimentos que se ízerem necessários à Contratada.
'16 NotiÍicár prevaamêntê à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

17 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

A-D o ED URSOS
ENT E DOT O FINANCEIRA.

O valor global do contrato pela execução dos serviços é de R$: XXXXXX,oo (XXX )
PARAGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes desta conkataçáo correráo à

conta dos recursos:

1 Recurso de repasse da União no valor de 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais)
Nota de Empenho no 2017NE800929, emitida em29l11l2O17 Unadade Gestorâ 180006,
Gestão 00001. Programa de Trabalho 27812203554500001 , Natureza da Despesa:
444042, Conta Vinculada do Contratado, A9.0644, Conta n" 006 ô47236-3.

2. Recurso de Contrapadida ,inanceira aportada pelo Municipio no valor de 1.000,00
(Um mil reais).
02.'10.00 - Secretâria Municipal de lnÍraestrutura e Serviços Públicos;
15.45í.0058.1087 - Construçâo de Obras Civis e Logradouros Públicos;
Natureza: 4.4 90.51 - Obras e lnstalaçóes,

sLA
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Ficha:768;
Fonte: 001 - Tesouro Municipal

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO

'1 O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico, terá sua vigência até o dia 31 de
Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado em havendo a prorrogaçáo da vigência do
referido convênio

2 O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses a partir da assinatura da ordem
de serviço.

3 A prorrogação dos prâzos de exêcução e vigência do contrato será precedida da

correspondente adequação do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e

autorização da autoridade competente para a celebração do a.juste, devendo ser

formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA SEXTA _ DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
'1 O valor global estimado do contrato âpresenta-sê previsto conforme Planilha de

Composição de Preços, Anexo ao Projeto Básico.
2 Os preços incluêm todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

encargos eventualmênte incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 23 do Edital;

3 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gêstão Orçâmentária, por meio de kansfêrência elekônica ou ordem bancária, em até
30 (kinta) diâs após a aceitação deÍinitiva dos serviços, com apresentaçâo das notas
fiscais da Execução dos SeNiços devidamente certificadas pelo Agente Público;

4 pagamento_ deverá ser efetuado em @
PRESÍACAO DOS SERVICOS, à medida que forem entregues os mesmos, nào
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho;

5 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
l\runicipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura
incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN;

6 A periodicidade dos pagamentos será mensal;
7 Para fins de pagamênto, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços

devidamente autorizados e certiÍicados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a um
mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços;

I A atestação da fatura correspondentê à prestaçâo do serviço caberá ao íiscal do
conkato ou outro seNidor designado para esse fim;

I Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Faturâ, a Contratante devolvêrá o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta

CP
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providencie as medidas saneadoras ou comprove a coíreção dos dados conlestados
pela Contratantei

10 No caso dê Íaturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da
data de recebimento do documento corrigido;

11 A CONÍRATANTE resêrya-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apôs a
atestação dê que o serviço íoi êxecutado em conformidade com as especificaçôes do
contrato:

12 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;

13 No cáso de atraso de pagamento, desde que a ContÍatada não tenha concorrido dê
alguma forma para tanto, serâo devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros
simples;

14 valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidosi N = Números dê dias entre a data prevista para o pagamento ê a do
efetivo pagamentoi I = lndace de compensaçáo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestaçáo em atraso

CLÁUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
'l As licitantes poderão apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para

subcontratação de parte da obra, admitido o percêntual mÍnimo de 10% (dez por cento)

e máximo de 30% (tnnta por cento). Vedada, assim, a subcontratação completa, da

parcela principal ou ainda os itens de maior releváncia estabelecidos neste Projeto

Básico.

2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estaí

indicadas e qualiÍicadas pelos licitantes com a devida identiíicaÉo dos bens e/ou

serviços a serem fornecidos e respeclivos valores.

3. No momento da analise das propostas, deverá ser apresentada a Declaração de

Enquadramento como Microempíesa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser

mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão,

aplicando-se o píazo parc regularização previsto na Lei Complementar 14712014 e

alteração posteriores

CLÁUSULA OITAVA_ OA INEXECUCÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO
1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos

artigos 77 a 80 da Lei no I 666/93.

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla deÍesa.

3. A rescisão do contrato poderâ ser:

4. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll, do

RUÂ Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
CEP, 65907.180 IMPERÂTRIZ . MÂ
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art 78 da Lei 8.666/93. notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta)dias, ou

5. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaÉo, desde

que haja conveniência para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

PÚBLICOS - SINFRA; oU

6 Judicial, nos termos da legislaçáo vigente sobre a matéria.

7. Constituem, ainda, motrvo para rescisáo do contrato, assegurados ao contratado, de

acordo com o aítigo 78, ancisos XIV a XVI da Lei Federal n" 8.666/93:

8. A suspensáo de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA DE

TNFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

intêrna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçóes pelas sucêssivas e

conkatualmentê imprevistas desmobilizaçóes e mobilizaçõês e outras previstas,

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

9 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA decorrentes de obras, seNiços
ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou êxecutados, salvo em caso de

calâmidade pública, grave pertuóaÉo da ordem interna ou guerra, assegurado ao

contratado o direito de optar pela suspensáo do cumprimento de suas obrigações até

que seja normalizada a situaÉo;
10.4 náo liberaÉo, por paÍte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

PÚBLICOS - SINFRA, de áíea, local ou objeto para a execuçáo dos serviços nos prazos

contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especiílcadas no projetoi

11 . Quando a rescisáo ocoÍer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja

culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que

houver sofrido, tendo ainda direito a:

12. Devolução de gârantia,

13. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
'14. Pagamento do custo da desmobihzação.

15.4 rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização êscrita e
fundamentada da autoridade competente.

I.

RUÂ Y, S/NO, NOVA Ii'PERATRIZ
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CúUSULÂ NONA - DO REAJUSTE DE PRECOS
1 . Visando à adêquação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado

pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de'1 (um) ano contado na forma
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apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo dê Contrato
podêrá ser rêpactuado, competindo à CONTRATADA justiíicar ê comprovaÍ a variaçâo

dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovaçáo da CONTRATANTE.

2. A repactuação podêrá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em

respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que

tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos

decorrentes da máo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à

execução do serviço.

3. O interregno mÍnlmo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado.

4. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoÍia
profissional: a parlir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de

trabalho. vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria
profissional abrangida pelo contrato;

5. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam

diretamentê vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado

por eutoridade governamêntal ou realizado por dêterminação legal ou normativa;

6. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite

para apresentação das propostas constante do Edital.

7. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da

última rêpactuaçáo correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação.

Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos Íinanceiros,

independentemente daquela em que celebrada ou apostalada.

8. O prazo para a CONTRÂTADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contrãtual subsequente ao novo acordo, djssídio ou convençâo coletiva que

fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato,

ou na data do encêrramênto da vigência do contrato, caso não haja prorrogaçáo.

L Caso a CONTRArADA nâo solicite a repactuaçâo tempestivamente, dentro do prazo

acima fixado, ocoríerá a preclusão do diÍeito à repactuação.

10. Nêssas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só
podêrá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 'l (um) ano, contado:

11. Da vigência do acordo, dissidio ou convençâo coletiva anterior, em relaçáo aos custos
decorrentes de mâo de obra;

'12.D0 último reajuste ãprovado por autoridade governamental ou íealizado por

determinação legal ou normativa, parâ os insumos discriminados na planilha de custos e
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ÍormaÉo dê preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público

(tarifa);

13. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação

aos custos sujeito§ à variaçáo de preços do mercado;

14. Caso, na data da pÍorrogação contrêtual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à

CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, dêverá ser

inserida cláusula no termo aditivo de prorrogaÇão para resguardar o direito futuro à

repactuaÉo, a sêr exêrcido tão logo se disponha dos valorês reajustados, sob pena de
preclusão

15.Ouando a contrataÉo envolver mais de uma câtegoria profissional, com datas base

diÍerênciadas, a repacluação deverá sêr dividida em tantas parcelas quantos forem os

acordos, dissidios ou convençÕes coletivas das categorias envolvidas na contratâÉo.

16. É vedada a inclusão, por ocasiáo da repactuação, de beneficios não previstos na

proposta inicial, excêto quando se tornarem obrigâtóraos por íorça de instrumento legal,

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

17. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convençóes

coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

18. Quando a repactuaçâo se reíerir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará

a comprovaçáo da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e

Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou

convençáo coletiva da catêgoria profissional abrangida pelo contrato.
'19. Quando a repactuação se reÍerir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a

variação por meio de Planilha de Custos e Formaçáo de Preços e comprovará o

aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

a. O preços praticados no mercado ou em outros contratos da Adminastração;

b. As particularidades do contrato em vigência;

c. A nova planilha com variação dos custos apresentados;

20. lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de reÍerência, tariÍas

públicas ou outros equivalentes;

21. lndice êspêcífico, setorial ou geral, que retratê a vâriâção dos preços relativos a alguma

parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de

Custos e FoÍmação de Preços da Contratada

22.4 CONTRATANTE poderá realizar diligências pârâ conferir a variação de custos

alegadâ pela CONTRATADA;

23. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuaçÕes terão suas vigências iniciadas

obseÍvando-se o seguinte:

RUÂ Y, S/NO, NOVA IMPERATRIZ
cEP.65907-180 tüPERATR|Z - MÂ
CNPJ: 05-158.455i0m1-í6



ESTADO D0 MARANHÃO
PREFf ITTIR{ MUNI('IPÀI, I)E IMPERAI'RIZ

SBCRITARIA Df INFRAf,STRT]1'1]RA I SERVIÇOS PÚBLICOS

24. A partir da ocorrência do fato gerador quê dêu causa à repactuaçáoi

25. Em data futura, desde que acordada enke as partes, sem prejuízo da contagem dê

periodicidade para concessão das próximas repactuações fúuras: ou

26. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação

envolver revisâo do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na Íorma de

acordo, dissídio ou convençáo coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de

vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do

pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuaçõês futuras.

27. Os efeitos flnanceiros da Íepactuaçáo ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, ê apenas em relação à diferençâ poNentura exislente.

28. A decisão sobre o pêdido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta

dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovântes de variação dos

custos;

29. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não

cumprir os atos ou apresentaÍ a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a

comprovâção da vaíaÇão dos custos

30. As repactuaçôes serão formalizadas por meio de apostilamento, exeto quando

coincidirem com a prorrogaÉo contratual. caso em que deverão ser formalizadas por

aditamento ao contrato

CLÁUSULA DÉCIÍÚA _ OO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO
't A íscalização ê acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão

feitos por servidores devidamente nomêados através de portaria e outros
representantes, especialmente designados, os flscais anotarão em registros próprios

todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das Íaltas ou

defeitos observados na forma do AÍtigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão s€Í adotadas por seus superiores em tempo hábal para a

adoção das mêdadas convenientês a Administração.
3 A fiscálização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
açáo ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

4 A atestação de conÍormidâde do íornecimênto do objeto cabe ao titulaÍ do setor
rêsponsável pela Íiscalização do contrato ou a outro servador designado para esse fim.

CLÁUSULA oÉCIMA PRIMEIRA . DA RESPONSABILIDADE CIVIL
'1. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a soÍrer a CONTRÂTANTE,

ou terceiros, êm razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRÂTADA ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legars a que
estiver sujeita.
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1. Fica Eleito o foro da Cidade de lmperalriz - MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja paía dinmir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos
da execuçâo deste Contrato.

2. E, pae firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 04 (quatÍo) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conÍorme, é assiflado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperâtriz (MA) _ de de 20'19

TESIEi'UNHAS:

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CPF/I/lF

CONTRATADO
Representante Legal

CPF/MF
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ANEXO V
(t\roDELo)

DECLARAÇÃO

A Empresa , inscrita no CNPJ n.o por
intermédiodeseurepresentantelegal'Sr,(a),-,portador(a)daCédula
dê ldentidade de n.' e do CPF n." DECLARA, para os fins do disposto
no inciso V do atl.27o da Lei n.o 8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nâo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a parlir de quatorze anos, na condiçáo de aprendaz, ( )

Data

Representante Legal

(Observaçáo: Em caso aÍirmativo assinala a ressalva acima)
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TOMADA DE PREçOS N'006/2019 - CPL

ANEXO VI

ATESTADO TÉCNICO DE VISITA AO LOCAL DE OBRA

Atestamos que o licitante akavés de seu
reprêsentanie técnico formalmente indicado na solicitaçáo de visita

realizou, nesta data, visita técnica para conhecimento de tudo
que se Íelaciona ao ooleto da TOMADA DE PREÇOS No 006/2019 - CPL, e tomou
conhecimento das peculiaridâdes do local.

lmperatriz - MA _de de 20'!9.

Secretana de lnÍraestrutura e Serviços Públicos

N

c

RUA Y, S/NO, NOVÂ IMPERÂIRIZ
CÊP. 65907í80 IMPERÂTRIZ . MA
CNPJi 06.158.455/000,-16


