
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
cot!'il5sÃo PERr.ÍÁ!lEtdTE tlE LtctlirÇÃo - cpi-

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 OO7l2020 - CPL

EDITAL

1. PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, através da CoM|SSÃO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO DO
MUNICíPlO DE IMPERATRIZ (CPL) instituída pelo Decreto ne 44, de 3L de julho de 1997, torna público para
conhecimento dos interessados que às 09:00 horas, do dia 1,0 de novembro de 2020, no Auditório da Secretaria
M un icipal de Educação - SEMED, loca lizada na Rua U rbano Sa ntos, ne 1657 ,3e a nda r, Bairro J uça ra, lm peratriz-
MA, serão recebidas as documentações e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à licitação em
epígrafe, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de interesse
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, nos termos da Lei ns. 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, pela Lei Complementar ne L23, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n' 147,
de 07 de agosto de2O'J.4, pelo Decreto ns 8.538, de 06 de outubro de 201,5, bem como pelas demals normas
pertinentes à espécie, tendo em vista o que consta do Processo ns. 02.08.00.1868/2020 - SEMED, de 01 de
setembro de2O2O, conforme descrito neste Edital e em seus anexos.

2. I.*CA{., DATA E HORA:

2.1 LOCAL: Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas
temporariamente no Auditót"io da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, localizada na

'Rua Urbano Santos, ne 1657, 3e andar, Bairro Juçara, lmperatriz-MA, com a entrega e
recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de preços.

2.2 DATA: 1O/1.L/2020

2.3 HORA:9:00

3 OBJETO DA L|C!TAçÃO:

3.1 Constitui objeto do presente certame a Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para prestação de serviços de Construção de Creche MORADA DO SOL, locatizada
na Av. Liberdade, s/n, Bairro: Morada do Sol, lmperatriz-MA.

3.2 O'valor global estimacio de acordo com os preços praticados no mercado, para a prestação dos
serviços foi de R$1.786.629,14 (hum milhão, setecentos e oitenta e seis, seiscentos e vinte e
nove reais e quatorze centavos);

3.3 Os valores unitários vigentes de cada produto e serviços foram estimados através do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construção Civil- SlNAPI, Sistema de Orçamento

. de Obras de Sergipe - ORSF e Secretaria de lnf.aestrr.ltura [Jrbana - SFINFRA..

3.4 Os preços aplicados para elaboração da planilha orçamentária retirada dos indicadores de
preços deverão ser DESONERADOS, conforme legislação vigente.

4 PRAZO.DE EXECUçÃO

4.t O serviço deverá estar concluído no prazo de até 03 (três) meses, contados a partir da
expedição da Ordem de Serviço pela Contratante.

4.2 O prazo poderá ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes que o exijam.
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FONTE DE RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes dos serviços e obras contratados, com base na presente Licitação,
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

NATUREZA 4.4.90.s1.00 - oBRAS E TNSTALAÇÕES

FICHA 1938

0.1.15-OO1OO1_ RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF CAIXA ECONÔMICA -

AGÊNC|A 0644-0 opERAÇÃo - 006 lcoNTA GoRRENTE: 7t084-o
FONTE DE

RECURSOS

5

02.08.00.12.361
0043.1063

6. LOCAL DE RETTRADA DO ED|TAT E DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS

6.1 O.Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de RS 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL,

na Rua Urbano Santos, ne L657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 14h (temporariamente, conforme Portaria ns O5L|2O2O

. Cc 29 de jurho de ?020).

7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

7.t lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

Anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência/Proposta de Preços-Modelo de Carta de
Apresentação

Anexo ll - Carta Credencial;

Anexo lll - Declaração de Visita ao local da Obra OU de Não Visitação ao local da Obra;

Anexo lV - Declaração de Concordância;

Anexo V - Minuta do Contrato;

Anexo Vl - Declaração conforme Artigo 27, lnciso V, da Lei ns. 8.666/1993;

Anexo Vll - Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação;

Anexo Vlll - Declaração de Localização e Funcionamento;

Anexo lX - Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade ambiental;

Anexo X - Declaração que o(s) empresário (s), sócio (s), dirigente (s), responsável (eis) técnico
. /s) não é ísão) ier,rido'(es) público (s) do Municínio de lmneratriz - tvlA;

Anexo Xl - Declaração de processo judicial com sentença definitiva;

Anexo Xll - Declaração de informação de atividade de maior receita;
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Anexo Xlll - Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,
conforme previsto no Art. 3s da Lei Complementar n.e L2312006 e alterações posteriores;

Anexo XIV - Das Medidas Preventivas ao Combate da Covid-19 na realização das Sessões.

DA PARTIçIPAçÃO

8.1 Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas que se habilitem dentro
das condições aqui exigidas e que, na fase inicial de habilitação, comprovem para a Comissão
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para a execução do Objeto.

8.2 A participação na Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos,

. cláusulas e condicões deçte Edital e de seus anexos, bem como das Normas da ABNT (NBR

6tL8/2003, 7t9O/1997, 7!99/1989, 7222/2OLO, 7480/2007, 1.3.81.817997, 1.4.931./2004,
1.2.655/2008 e demais NBR vigentes aplicadas ao setor da construção civil), e da SEMED,

ressalvado o disposto no Parágrafo 3s, do Artigo 41, da Lei ns. 8.666/1993 e suas alterações
posteriores.

8.3 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

a) Pessoa física ou jurídica que esteja cumprindo sanção de suspensão de licitar com a

Administração Pública;

b) Empresas declaradas inidôneas ou SUSPENSAS para licitar e/ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação;

c) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

d) Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável técnico, que seja servidor ou' dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;

e) É vedada a participação de consórcios nesta licitação;

f) Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedimentos previstos nos arts. 29, inciso lX com 54,1,"a" e li, "a", da Constituição Federal.

. .g) Autor cjc prejeto, básico ou executivo. pessoa física ou jurídica:

h) Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

cREDENCTAMENTO E REPRESENTAçÃO

9.1 As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitação, além dos envelopes de
"habilitação" e "proposta de preços", deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato
de entrega dos envelopes, conforme abaixo:

9.1.1 SÓCIO (A), EMpRESÁnrO (n)OU ASSEMETHADO (A):

9.1.1.1 Deverá apresentar cédula de ídentidade ou documento equivalente que
possua foto, requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou
empresa individual de responsabilidade limitada - ElRELl, ou ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
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9.L.2

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato
constitrrtivc. no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoi'ia
em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir, que comprovem sua capacidade de representante
legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e
assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado,
deverá ser apresentada ata de reunião ou assembleia em que se deu a

eleição.

PROCURADOR (A)OU ASSEMELHADO (A):

9.t.2.1 Deverá apresentar lnstrumento Público de Mandato (Procuração), assinada
por tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder Judiciário do Estado

da sede do Cartório, outorgando obrigatoriamente poderes para representar
a mesma em licitações públicas, interpor recurso e renunciar a sua

interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a (ao) outorgado (a)

poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações, receber
intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá
apresentar juntamente com o referido instrumento, cédula de identidade ou
documento equivalente que possua foto do (a) outorgado(a), requerimento
Ce:ri-,piesái'ic, rio cas; de crirpresa indiviciuial, ou etnpresa iirdiviüual cie

responsabiiidade limitada - ElRELI, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do outorgante,
com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de
obrigações; ou

9.1.2.2 Deverá apresentar lnstrumento Particular de Mandato (Procuração)ou Carta
Credencial (Modelo no Anexo ll deste Edital), outorgando obrigatoriamente
poderes para representar a mesma em licitações públicas, interpor recurso e
renunciar a sua interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a (ao)
outorgado (a) poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações,
receber intimaçâo/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá
apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta credencial,
iicuia oe ictrltiCade ou docuirrento equivaiente qrjc possira íotc iiu (a)

outorgado (a), requerimento de empresário, no caso de empresa individual,
ou empresa individual de responsabilidade limitada ElRELl, ou ato

CPL
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente reglstrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade' 
de representante legal do outorgante, com expressa previsão dos poderes
para exercício de direitos e assunção de obrigações.

9.1.3 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, estas
deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante Certidão expedida
pela Junta Comercial. A não apresentação do referido documento produzirá o
r:ntÊircJir:rentc rie: r;ue esta Cecai,-r i:la ccniiçãc de '".rereficiári; ila Lei Coiripisn;entar-
n" 1,23/2006. A Certidão deverá ainda conter data de expedição.

9.7.4 Declaração de Elaboração Independente da proposta, conforme lnstrução
Normativa ns 02, de L6 de setembro de 2009.

9.1..5 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar
seus representantes Iegais para entregar os envelopes com a documentação de
habilitação e as propostas de preço, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, observando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser
endereçada com Aviso de Recebimento (AR) para a Comissão Permanente de
Licitação e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações
complementares, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.

Os documentos enumerados neste Edital, deverão ser apresentados, obrigatoriamente, da
seguinte forma:

9.2.1 Documento(s) original (is); ou

9.2.2 Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartório; ou validado
pela via original; ou validado por servidor público de acordo com a Lei 1,3.7261201,8;

n íido api'eserrtação ou incori'eção ncs rjocur:renros de credenctatÍenro, bern corrio a
apresentação de documentos ilegíveis, não excluirá a empresa licitante do certame, mas
impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma, e de praticar qualquer
outro ato inerente a este certame.

A empresa licitante apenas poderá substituir o representante legal, caso o mesmo esteja
devidamente credenciado na sessão pública anterior.

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licita nte.

9.2

9.4
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10. PREPARAçÃO E FORMA DE APRESENTAçÃO DA DOCUMENTAçÃO DE HAB|L|TAçÃO E DAS
PROPOSTAS:

10.1 Os Licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços
,:'rir 02 (doi:) e:rvelcpc:i ül)àcos, Ceviciar:'rerte ilcl'atlos e inr,,lciávei:, c..i.ja parte exteri'la, aierr,
da razão social e endereços da Empresa, estejam escritos:

coMrssÃo PERMANENTE DE LTC|TAÇÃO

Rua Urbano Santos, ns 1.657, bairro Juçara,

lmperatriz/MA, CEP: 65.900-50
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 OO7l2020 _ CPL -

Envelope ne 01- Documentação de
Habilitação

coMrssÃo PERMANENTE DE LtCITAÇÃO

Rua Urbano Santos, ns 1657, bairro iuçara,
lmperatriz/MA, CEP: 65.900-50

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Ne 007/2020 - cPL

Envelope ne 02 - Proposta de Preços

lO.2 A Documentação de Habilitação, exigida no item 1-L, deverá ser apresentada em 01 (uma) via
encadernada, em grampo trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo representante
legal ou preposto, em envelope fechado, denominado Envelope 01. Os documentos abaixo
relacionados poderão 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 ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93
e suas alterações.

10.3 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via encadernada, em grampo trilho,
conforme indicado no ltem 1.2, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo representante

. legal ot, preposto, em envelope fechado, deneminado Envelope 02, cJatilografacla or; cligitada
em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas;

to.4 Na data, local e hora marcados para o certame, antes do início da sessão, as empresas lícitantes
deverão apresentar:

L0.4.1 Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem presentes, devendo
cumprir o disposto no item 9 deste Edital), separadamente dos envelopes.

70.4.2 Envelope "Documentação de Habilitação", contendo os documentos de habilitação,
observado o disposto no item 11 deste Edital.

1'0.4.3 Envelope "Proposta de Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado,
observado o disposto no item j.2 deste Edital.

10'5 Declarada à abertura da sessão, não mais serão admitidos novos proponentes, passando-se
imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em separado, os documentos de
habilitação e as propostas de preços, em envelopes opacos, lacrados e rubricados.

11 DOCUMENTOS DE HABTUTAçÃO _ ENVELOpE Ne 01:

LL.1 HabilitaçãoJurídica:

. 
1l't'2 Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de

t'e s pr-. rl s : h i l, ii.r ci e i i 11i I ;= 6 r - E I R E Ll ;
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11.1.3 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor acompanhando de todas as

suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais/empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

tL.l.  lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

11.1.5 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consol idação respectiva;

11.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em' funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

Ll.L.7 Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
conforme modelo Anexo Vll.

LL.z Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: A documentação referente à habilitação fiscal, social' c i, ai;ail-ri-;ta cúr,;pr'eeii0e os Ciocur,ierri.us "baixo reiacionados.

tL.z.L Cópia de Documento de identificação com foto, Cópia de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário (no caso de microempreendedor
individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa Ltda.), ou do
presidente (no caso de sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a

Fazenda Federal.

1t.2.2 Cópia de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, através do
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para
com a Fazenda Federal;

L1.2.3 Cópia de lnscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

ti.Z.q Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdência Social relativa ao
domicílio ou sede do Licitante através de:

a) Certidão Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União unificada em relação aos Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e as de Terceiros junto a Seguridade Social - CND/lNSS, conforme a' i'rortcr-ia FGiritlilFB ns. 358/20.14, e Portaria pGFN7R;E nç't75;i2a1.4.

11'2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
Licitante, emitida ate 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:

a) Certidão Negativa de Debitos da Dívida Ativa do Estado;

b) certidão Negativa de Débitos Rerativos a Tributos Estaduais.
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LL.2.5.L Quando a prova de regularidade de que trata o item 1.L.2.5, for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente
essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa

condição.

1L.2.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
Licitante, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:

a) Certidão Negatrva de Debitos Municipais;

b) Certidão Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: lmposto Sobre Serviço de

Qualquer Natureza - ISSQN e Taxa de Licença e Verificação Fiscal - TLVF.

71.2.6.1Quando a prova de regularidade de que trata o item 1.1..2.6, for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente
essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa

condição.

L1.2.7 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS,

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei, comprovada mediante a apresentação de:

a) Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, emitido pela Caixa

Econômica Federal - CEF.

L7.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da:

a) CNDT - Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT, fornecida pelo Tribunal
Superior do Trabalho;

b! Termo de Cannpromisso pelo qual se connprornete a seguir as Norrnas
Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um
dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo
equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 4g,
lnciso ll, da Lei 8.666/93.

17.2.9 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
no art. 27, inciso V, da Lei n. 9.666/93, nos termos do Anexo _ Vl.

Qualíficação Econômico-Financeira :

11.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social: Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços' provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

11.3

6

7.38
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O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, comprovado mediante
a apresentação do Certificado de Regularidade Profissional (CRP) ou

Declaração de Habilitação Profissional (DHP);

As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a

administração, o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido no valor
mínimo de lO% (dez por cento) do valor estimado da contratação
referente ao Lote de sua participação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais;

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a

apresentação de balanço de abertura.

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Publicados em Diário Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulação ou;

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;

d) Pela cópia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o mesmo se

encontra transcrito, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede

ou domicílio do licitante, na forma da lN ne 65 do Departamento Nacional
do Registro do Comércio-DNRC, de Le de agosto de 1997, art. 6q,

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento.

Na hipótese de alteração do capital social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do
Capital social, devidamente registrada na Junta comercial ou Entidade em
que o Balanço foi arquivado;

A pessoa jurídica optante do sistema de Lucro presumido, que no decorrer
do ano calendário, mantiver Livro caixa nos termos da Lei n. g.9g1, de
2010L/1.995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço patrimonial,
cópias dos TERMOS DE ABERTURA e ENCERRAMENTO;

As empresas participantes deverão disponibilizar no ato da sessão pública,
tasc,'seja sclicitaclo pe!a presidente da cor-nissãr: Centr-alrJe Li,:itação, p;:r.;r

fins de conferência das escriturações contábeis, o original do Livro Diário
ou Livro caixa (conforme o caso). o referido livro não será incluso nos
autos do processo licitatório. No entanto, a ausência do mesmo, caso seja

11.3.1.1

tt.3.t.2

11.3.1.3

!1.3.1.4

11.3.1.5

11.3.1.6

11.3.1.7

4
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7L.3.2

11.3.3

LL.3.4

11.3.5

11.3.6

L7.3.7

11.3.8

L1.3.9

L1.3.10

1.1.3.11

7L.3.72

solicitado na sessão e não seja apresentada no ato do certame, a empresa

será considerada inabilitada.

Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de

apresentação da proposta de preço, quando não estiver expresso o prazo de validade;

Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de conformidade com

o dispcsto no Artigo 27. lnciso V, da Lei ne 8.665/'tgg3,, nn modelo dc Ane xo Vl, ileçts
Ed ital.

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - IUCEMA, de

acordo com o art. l,e do Decreto n" 2L.O4O/2005, para empresários e sociedades

empresariais do Estado do Maranhão, referente à este ano. No caso de que a sede da

Licitante seja em outra unidade da Federação, terá que apresentar certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa.

Declaração de Localização e Funcionamento (modelo anexo neste Edital),
comprovando que a empresa possui local e instalações adequados e compatíveis para

o exercício do ramo de atividade.

Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade socioambiental (modelo anexo neste Edital).

Declaração que o(s) empresário I sócio(s) I dirigente(s) I responsável(eis) técnico(s)
não é(são) servidor(es) público(s) do Município de tmperatriz - MA (modelo anexo
neste Edital).

Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva (modelo anexo
neste Edital).

Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso lX com 54,
inciso l, alínea "a" e inciso ll, alínea,,a", da Constituição Federal;

Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,
conforme previsto no Art. 3s da Lei complementar ne 123/2006 e alterações
posteriores. (Modelo no anexo Xlll deste Edital);

A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de
pequeno porte que desejar exercer o direito de preferência como critério de
desempate, deverá apresentar a declaração de enquadramento levando-se em
consideração o último ano-calendário já exigível.

A empresa licitante que enquadrar-se na hipótese do item g.1.3, deste Edital e não
apresentar a referida Certidão ou descumprir a forma da apresentação da mesma,
não usufruirá o direito de preferência como critério de desempate.

tl
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11.3.13 A empresa licitante que não se enquadrar na situação de microempresa ou empresa

iie pe quenc porte nãr: deverá apreserrtar a refericja declaraçáo, sub pena cje faisitjacle

da declaração e consequentemente será declarada inabilitada.

Lt.3.l4 Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente

à ordem sequencializada no item 11 desde Edital, enumerados em ordem crescente

e rubricados pela empresa licitante.

11.3.15 O não cumprimento ao disposto no item 9 deste Edital, não inabilitará a empresa

licitante, mas ímpedirá a mesma de manifestar quaisquer recursos e/ou alegações

sobre a inexistência de documento(s)exigido(s) para a sua própria habilitação.

11.3.16 Os documentos expedidos pela participante, deverão, obrigatoriamente, ser emitida

em papel timbrado da empresa licitante, possuindo razão social, número do CNPJ,

endereço completo, telefone e endereço eletrônico. Os referidos documentos

deverão ainda, estar assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo o
nome completo do mesmo.

lL.3.l7 Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei Complementar

ns L2312006 e alterações posteriores;

11.3.18 As rnicroer"nt-lres2s e empresas de pequeno pcrte, por ocasião Ca particicar^ão r:nr

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.3.19 Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

11.3.20 Se a documentação de habilitação estiver expirada, não estiver completa e correta
ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissão Permanente
de Licitação tNABtLtTARÁ A EMpRESA.

1L.3.2L A falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteriza crime
previsto no artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções
administrativas previstas neste Edital, bem como demais legislações vigentes.

Qualificação Técnica: A qualificação técnica, requisito necessário para participar na licitação,
dar-se-á por:

1L.4.L Apresentação da Certidão de registro da empresa licitante e do(s) responsável (eis)
técnico (s) detentor (es) do(s) atestado(s) e certidão (ões) de acervo técnico (CAT)
utilizados para esta licitação, emitida oelo CREA ou CAU, com validade posterior à
data da sessão de habilitação, devidamente atualizada em todos os seus dados,
acompanhada da declaração de concordância, apenas dos Responsáveis Técnicos
indicados para a referida obra (Anexo lV).

!1..4
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Lt.4.2

01

Para efeitos da QUALIFICAçÃO TÉCNICA PROFISSTONAL deverá apresentar

comprovação de que o licitante possui em seu corpo técnico permanente, na data de

abertura da licitação (com vínculo societário ou empregatício), Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto, detentores de atribuição técnica conforme CONFEA - CREA e detentor de

Atestado de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, devidamente averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em

características com o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando ter executado serviço de:

EXECUÇÃO DE PAREDES, COM MODULOS DE pVC - STSTEMA pVC

coi'icRITc, Dt ÍiL.Íi-itz 5i Í.JAT c04

o2

03

04

LL.4.2.1 Declaração indicando o nome, CPF, número de registro entidade
profissional da região competente, do Responsável técnico que
acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o
objeto da contratação. O Responsável técnico indicado deverá ser o
mesmo que constar nos Atestados apresentados, este poderá ser alterado
durante a execução por outro que cumpra as exigências do item;

tL.4.2.2 A licitante deverá comprovar o vínculo do (s) profissional (is) detentor (es)
da (s) certidão (ões) de acervo técnico (cAT) e do (s) atestado (s) através
da anresentação de cónia autenticada r-le 01 (r-rm) dos seguintes
documentos:

a) Da carteira de trabalho (crps) em que conste a licitante como
contrata nte;

b) Do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como
sócio (s);

c) Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável
técnico, em que se crie vínculo de responsabilidade técnica ou outro
equivalente.

comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico operacional da Licitante, através
de Atestados ou certidões fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou

4t
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97095 -

SINAPI

EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO,

ESTRUTURAS, PAREDES DE VEDAÇÃO, OU DE COMPLEXIDADE TÉCNICA

SUPERIOR: CONCRETO FCK = 25MPA

92580 -

SI NAPI

942L6
SI NAPI

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM SISTEMAS DE COBERTURA
(TESOU RAS/TRELTÇAS), OU DE COM pLEXt DADE TÉCNtCA SU pERtOR

EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE TELHA SANDUíCHE METÁLICA
TERMOACÚSTr CA, r NCLUSO I ÇAM E NTO. At _06 I 201.6
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ITEM (oul§o SERVÍçOS

privado, devidamente averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando ter executado
as quantidades mínimas dos seguintes serviços, abaixo indicadas:

a) Para fins de análise dos atestados e certidões serão observaclas as datas
de aberturas da ART, nostermos da Lei ne 6.496177, data de emissão da
CAT, local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica
contratada, nome (s) do (s) responsável (is) técnicos(s), seu (s) trtulo(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no cREA, descrição técnica
(planilha) indicando os serviços e quantitativos executados, prazos de
execução, entre outros. os atestados deverão ser acompanhados pela
planilha de serviços, devidamente averbada no cREA ou cAU, fazendo
parte integrante do Acervo, para fins de análise e constatação dos serviços
solicitados - Qualificação Técnica;

b) Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo
Responsável Técnico, hipótese na qual todas serão inabilitadas;

c) Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar à licitante cópia
do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de
escla recime ntos;

d) será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de
atestados;

e) os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar
a Prefeitura Municipar de rmperatriz com a participação de empresas que

4
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01
PVCO1 .

PRÓPRIA

EXECUÇÃO DE PAREDES, COM MODULOS DE

PVC - SISTEMA PVC CONCRETO, DIRETRIZ

SI NAT OO4

M3

02 97095 - STNAPT

EXECUçÃO DE CONCRETAGEM EM

ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, rSrnUtURnS,
PAREDES DE VEDAÇÃO, OU DE

COMPLEXIDADE TÉCNICA SUPERIOR:

CONCRETO FCK = 25MPA

M2 68,s9

03 92580 - STNAPT

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM

SISTEMAS DE COBERTURA
(TESOU RAS/TRELTÇAS), OU DE COM pLEXr DADE

TÉCNICA SUPERIoR

M2  tr,43

04 9421.6 - STNAPT M2 465,98
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detenham infraestrutura adequada em razão das características dos

traba I hos;

flO (s) licitante (s) deverá (ão) apresentar, preferencialmente, somente o

(s) atestado (s) e/ou certidão (ões) necessário (s) e suficiente(s) para a
comprovação do exigido, grifando com marca texto os itens que

comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise por
parte dos membros da coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Apresentação de Atestado de Visita ao Local da Obra ou Declaração de não visitação ao local

da obra, em conformidade com o Anexo lll do Edital;

Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela

licitante em sua versão original nos autos do processo;

Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida
neste Edital;

Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope ne 01, deverão, ser
entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a

fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

,1,:.|,

1.1.5

11.6

LL.7

11.8

72.4

L2.5

t2.6

72.7

t2.8

12.9

t2.LO

t2 PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE Ne 02

12.7 Proposta de Preços, (Anexo l) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da
licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo,
necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais,
absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

L2.2 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de abertura da licitação;

L2.3 PRAZO DE ExECUçÃo: O serviço deverá estar concluído no prazo de até 03 (três) meses,
contados a partir da expedição da ordem de serviço pela contratante;

O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

Orçamento analítico com preços unitários, assinados nas últimas folhas e rubricados nas
demais;

Cronograma Fisico Fi nanceiro.

Composição de custo unitário dos serviços.

Composição de custo unitário da mão de obra.

Quadro de composição do BDI aplicando aos preços da Obra.

os tributos IRPJ e GSLL não devem integrar o cálculo do LDI (BDl), nem tampouco a planilha de
custo direto.

4
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A falta do CNpJ e/ou endereço completo poderá, também,
dos documentos apresentados dentro do Envelope n.e 01

ser suprida com aqueles constantes
- Documentação de Habilitação.

72.L2

12.L3

12.19

72.20

L2.2L

12.22

L2.7L Os itens: Administração Local, lnstalação de Canteiro e Acampamento, Mobilização e

Dêsmobilização, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI (BDl).

L2.14.

Planilha de Encargos Sociais;

As licitantes deverão apresentar a proposta em mídia eletrônica (CD-ROM), formato .X[S
"Excel" e em conformidade com a proposta impressa.

As oropostas deverão apresentar precos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43.
lV da Lei ns 8.666/93.

É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta
a presentada;

Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade,
principalmente em relação a valores;

As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

As Propostas de Preços que não atenderem às condições deste Edital, que oferecerem
alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas ou preços unitários
e/ou global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento
estimado da obra ou ainda, preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
bem como aqueles que não atenderem ao Artigo 44,9 3e, da Lei ne. g.666/1993, serão
desclassificadas. Deverá ser observado o disposto no Artigo 48 da Lei ns. g.666/j.993, em
especial o seu § 1e para apuração de preços unitários ou global inexequíveis.

Cls oocumentos pertinentes e extgtdos neste Edital, dentro do Énvelope na 02, deverão ser
entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a
fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos
serviços, equipamentos e materiais, coeficientes de produtividade ou de qualquer outra
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a
sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão permanente
de Licítação.

serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licítação quaisquer erros
aritmeticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o
total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legalpresente à reunião de abertura dos envelopes ,,proposta,, 
e com poderes para esse fim, sendodesclassificado o ricitante que não satisfizer tar exigência

12.L5

L2.L6

72.17

t2.L8

4
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13. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1 A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá apresentar a declaração de enquadramento levando-se em consideração o último
ano-calendário já exigível.

73.2 Por força da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei ns. 11.488/07, as microempresas -
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar desta tomada deverão observar os procedimentos 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 envelope, toda a

documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal
e'trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que
venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 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 1.0% (dez por cento) superiores a

. melhor proposta cll_csificada.

13.3 Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo:

a) A ME, EPP ou CooP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar proposta
verbal no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a abertura das propostas, sob pena de
preclusão;

b) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação 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) Não ocorrendo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocadas 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
encontrem enquadradas no item 1-3.3 deste Edital, alínea b, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
ri Na hrpotese cia não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originarmente vencedora do certame;

g) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiversido apresentada por ME, Epp ou COOp.

h) A nova proposta deverá ser apresentada de forma escrita no prazo máximo de 24hs(vinte e quatro horas).
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14 DOS CRITÉRIOS DE JUIGAMENTO

t4.L No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor
Preço Global, como disposto no art. 45, § 1e, inciso l, da Lei n.e 8.666/93.

14.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento
subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais
licita ntes.

L4.3 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor
zero, incompatível com os preÇos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos

' r,::litciivo: circarBJs,:ir:,ia que ú prcseirte idital r,ào tenha estabeieciCo iin'iircs rn;Ír;rriú5.

L4.4 As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes, nos casos de eventuais
erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. A licitante que não aceitar
as correções efetuadas terá sua proposta desclassificada.

L4.5 A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitado pela

Comissão Permanente de Licitação.

14.6 Obedecidas às disposições da Lei n.s 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de
Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que
caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens
a qualquer título, o direito de:

a) Julgar livremente a presente licitação;

b) Propor motivadamente à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame;

c) Desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória
do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis (art.48, incisos I e ll, da Lei Federal n.q 8.666/93);

d) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
. a comissão Perrnanente de Licitacão poder'á fixar aos !icitantes o praro de 08 (ortc) clias Liteis

para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as
irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação

1s. DO CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVTçOS - VtStTA TÉCNICA

15.1 Comprovação emitida pela Secretaria Municipal de Educação de que a empresa licitante visitou
o local onde serão desenvolvidos os serviços, para constatar as condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos e que assume inteira responsabilidade pela execução dos
serviços objeto desta Licitação;

15'2 A Secretaria Municipal de Educação fornecerá atestado de visita técnica, conforme o modelo
constante Anexo lll deste Edital, o qual deverá ser apresentado juntamente com os
documentos de habiritação, documentos de quarificação técnica;

15'3 A realização de visita técnica deverá ser agendada previamente via protocolo com o gabinete
dÔ Secretário Municipal de Educação e/ou através do contato telefônico: (gg) gg10g-g02a;

4
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O licitante deverá formalizar solicitação neste sentido, até 03 (três) dias úteis antes da data
iii..ri.la p.:i'a 3 se ;]ãi) ,:ie .ibe rtura ca licitaçôc,

A Secretaria Municipalde Educação não oferecerá apoio logístico aos licitantes no decorrer das

referidas visitas aos locais das obras e serviços;

Todas as despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomoção,
hospedagem e alimentação, serão da exclusiva responsabilidade do mesmo;

A lícitante não poderá, em hipótese alguma, pleitear a modificação dos preços e condições de

sua proposta sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços a serem

executados, condições da realização dos mesmos, bem como de qualquer falha na obtenção
dos dados sobre as condições encontradas;

Declaração da empresa, assinada por seu sócio(s), gerente(s), ou equivalente, de que não

visitou o local da obra, mas que mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e

eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de
construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições
geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele
advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para
possíveis pedidos de aditivos.

16 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

iü.i ' It;, caso cle eilipatu ei'rlte'iuai ou rnais ctli.,c,]r'r'ei'rtes, comú ciiterios ile ciesenipate apiicai-se-
ão aqueles previstos no § 2e do art. 3s da Lei ns 8.666/93;

L6.2 Persistindo o empate, desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão convocados (art. 45,§2e, da Leine 8.666/93).

77 DTVUTGAçÕES DOS RESULTADOS

77.1 O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes
os representantes das licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá
ser feito diretamente aos ínteressados e lavrada em ata.

18 DO PRAZO RECURSAT

18.1 Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em petição
escrita dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CpL, protocolado no
horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h (temporariamente, conforme
Portaria ns 051./2020 de 29 de junho de 2020) no Protocolo Geral da Comissão permanente de
Licitação, Rua urbano santos, ns L657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, cEp: 65.900-505 ou
mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço mencionado, ou' ii:i1')co',tir;r'pr'[:' rc 3'ii-íoiíj c,: pandeiiira pi:i,; er-iriereç6 elttiô,iico
rr i i: t di n e, { l t q.@-.i i_r p_-e, i.l l r iÀ, i l t ê, gqy.h{ ;

t8'2 lnterposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo noprazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8
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Recebida(s) a(s) lmpugnação (ões), ou pedidos de esclarecimentos, esgotado o prazo para

tanto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso/esclarecimento, devidamente
instruído, e respectiva(s) lmpugnação(ões)/esclarecimentos, ao Secretário Municipal de
Educação, que decidirá em 5 (cinco)dias úteiscontados de seu recebimento;

A impugnação dos termos do Edita! se efetivará em conformidade com o Art. 4L da Lei

8.666/93. Deverá ser protocolizada, nos seguintes prazos:

a) Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;

bI Pela licitante , até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
ha bilitação.

A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e

no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito;

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação
.Ie o tiar,sltc e :n juigadr: da decisão a eia pe;'tiirente;

As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital estarão
disponíveis no site da prefeitura, qual seja, Wrylry..t_!Lpg_tql_1z4!_Cgy".[r/]glê!Aei, bem como
no Portal da Transparência;

Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante da licitante;

Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de
recursos até o seu término, vista ao processo desta Concorrência, em local e horário a serem
indicados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL;

Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento de
Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação - CPL,

motivadamente e se houver interesse para o Chefe de Gabinete do Prefeito, atribuir efeito
suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões;

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

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

18.3

18.4

1.8.5

18.6 
.

t8.7

18.8

18.9

18.10

18.11

78.12

19 DOS ENCARGOS LEGATS

19'1' os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os
originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por elaempregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e

,,/^q
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securitária), ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não
mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

2Ü DO CRITERIO DE REAJUSTE

20.7

20.2

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art.65 da Lei ns

8.666/1993.

Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.P 8.666193.

21 SUBCONTRATAçÃO

zt.L É vedado todo e qualquer tipo de subcontratação.

22 DAS OBRíGAçÕES DA CONTRATADA

22.1 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 das obrigações descritas nas especificações técnicas no
Anexo I do Projeto Básico/Termo de Referência, a:

22'L'1 
fr:fi ""rff ::n:"Í""^.'j';:",j::: ;,:i:,: 

rece b í me nto ci a " o rci e m ci e servi ço"'

22.!.2 Respeitar o prazo estipulado Cronograma Físico Financeiro, conforme o projeto
Básico/Termo de Referência.

22'1 3 
:;ili#::' ;jfi : ::1T : "1ffi IlT :::, i.: : :il l: ;;;;: : J;: I;'J; #;::Hn
prejudicar a perfeita execução do objeto.

22.1.6

Facilitar à FlscALlzAÇÃo o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção
dessas condições.

A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazomáximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da contratada, sob pena dassanções previstas no art." g1 na Lei g.666/93.

22.1.4

22.7.5

4
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22.1.8

22.L.9

22.L.tO

22.L.tt

22.t.t2

22.1.13

22.L.14

22.t.15

22.L.16

22.1.77

22.L.18

22.1.79

22.L.20

A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às

penalidades legalmente estabelecidas.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da

Lei 8.666/93.

Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela

Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato,
pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar
pela execução do objeto.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;

Reparar, corrigir. remover, reconstruir, suhstituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da contratada no ato da execução
do objeto.

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
i nteressado.

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos
da garantia, mesmo expirado o prazo.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçôes referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

Não transferir a terceiros, total ou parciar, a execução do objeto.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.

4
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22.L.2t

22.L.22

22.1.23

22.1.24

22.L.25

22.1.26

z2.L.Z7

22.L.28

22.7.29

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-
de-ohra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

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

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,
fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados.

Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

Fi:rnecer a seus elnpregaCos todos cs Equiparnentos cie Pi"oteção iridividual - Epi,
exigidos pela Secretaria de segurança e Medicina do Trabalho - ssMT do MTE, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;

22.1.30 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento
descarregamento dos materiais.

e entrega inclusive o

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.

Realizar os serviços nos locais determinados no projeto básico.

Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da
assinatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Projeto Básico/Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao

22.1.31

22.1.32

22.1.33

22.L.34

22.1.35

22.L.36

õsz
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22.1.37

22.L.38

22.L.39

22.7.40

22.1.41

22.L.42

22.L.43

22.1.44

compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às

solicitações de compras do governo municipal.

São expressamente vedadas à contratada:

a) A veiculação de pubiicidade acerca do averiçado, salvo se houver piévia
autorização do Município;

b) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município,
durante o período de fornecimento.

Registrar a obra no CREA/MA;

Executar os Serviços na sede do município de lmperatriz - MA, obedecendo fielmente
o Projeto, Planilha Orçamentária e especificações;

Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas,
em especial o Código de Obras e de Postura do Município;

Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes
ou outros imprevistos, conforme as especificações;

Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS;

Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED).

Atender as demais condições descritas no Projeto Básico/Termo de Referência.

23 DOS D|REITOS E OBRTGAçÕES Oa SEMED/PMr

23.7 Efetuar o pagamento na forma do item 26 deste Edital, após o recebimento definitivo dos
materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias,
trabalhistas e as demais disposições do Projeto Básico/Termo de Referência.

23.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto no item 2g deste Edital.

23.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas

23-4 Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes do projeto Básico/Termo de Referência _ Anexo l.

23.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execução do objeto do Projeto Básico/Termo de Referência, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.

23.6 lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

23'7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
. podendo recusar o recebimento do material, caso não haja de acordo com as especificações e
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condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, informando as ocorrências ao
Orgão Gerenciador.

Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no
Projeto Básico/Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
paga mento dos serviços fornecidos.

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrr;mento equivalente, dentro dr: prazo e condições estabelecidos, soh pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81- da Lei 8.666/93 e suas

a lterações.

Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura e

gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e

juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução
do contrato;

Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que sejam devidamente
trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a execução
dos serviços.

Proporcionar 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 Básico /
Termo de Referência;

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

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

Notificar previamente à contratada, quando da aplicação de penaridades.

Aplicar à(s)licitante(s)vencedora (s)as sanções administrativas previstas na legislação.

As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro
apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;

A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que
comprove que a obra foi matriculada no INSS;

As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao
INSS referente ao mês imediatamente anterior a solicitação do pagamento.

24 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

24'l O futuro contrato, que advir, vigorará por 3 (três) meses a contar de sua assinatura, podendo
ser prorrogado, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei ne g.666/93
e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei ns 9.648/98. Havendo necessidade o
contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1e, da Lei Federal np g.666/g3.

#

35Ç
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505

dffií
*',



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE !MPERATRIZ
coMIssÃo PERMANENTE DE UCrTAçÃO - CpL

25 DAS RESPONSAB]LIDADES E GARANTIAS

25.L A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços
que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a

execução dos serviços contratados não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo,
parcelado ou único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior,
aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

26 CONDrçÕES DE PAGAMENTO

26"1 . O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilhas Orçamentárias
de Preços - Anexo I ao Projeto Básico/Termo de Referência.

26.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses;

26.3 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para

conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

26.4 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir
a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregue na

Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano Santos, ns L657 - Juçara, lmperatriz -
MA, para fins de liquidação e pagamento.

26.5 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária,
por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a
aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente
certificadas pelo Agente Público competente

26.6 O pagamento deverá ser efetuado em PARcEtAs pRopoRctoNAls MEDTANTE A EXECUCÃO
DOS SERVICOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar vinculado a
liquidação total do empenho.

7-6.7 ' Para fazer jus ao pagamÊnto, a Contratada homologatória deverá a2resentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certídão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre circulação de Mercadorias e serviços - lcMS.

26.8 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente
autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação,
ao final de cada execução ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários
de controle dos serviços.

26.9 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim.

26'to Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente, ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
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A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização
monetária.

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação
de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir,

cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes
a muitas, ressarcimentos ou indenizaçóes devicjas peia CONTRAI-ADA, nos termos do contrato.

No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6%

a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em

atraso.

26.LL

26.12

26.73

26.t4

26.15

26.L6

27 DO PRAZO E CONDIçÕES DE EXECUçÃO

27.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela

Contratante, de forma global ou parcelada.

27.2 Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demais disposições do
Projeto Básico/Termo de Referência.

27.3 A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a

solicitação formal pela Contratante.

27.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as
. especificações e condições do Projeto BásicoiTermo cie ílefsrêrrcia, do Edital e do Contretc.

28 DA F|SCAL|ZAçÃO, CONTROTE E ATESTOS

28.1 A fiscalização 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 anotaram 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 ns 8.666, de 21.06.93.

28'2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
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A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

28.3

28.4

29 DAS PENATIDADES

29.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

29.L.L Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanÇão mais grave.

29.L.2 Multas:

al 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela

continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da

inexecução total;

bl 0,06% (seis centésimos por cento)por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas;

cl 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato;

dl 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório;

el 70% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual
por inexecução parcial do contrato;

Íl 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato
car'acterizaitcjo-se quarrdo houver reitei"acio ctescurnprinrento cje obrigaçóes
contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias;

29.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

29'1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou ate que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Admínistração pelos
preiuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
a nterior.
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30 TNEXECUçÃO OU RESCTSÃO DO CONTRATO

30.1 Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

30.1.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei ns 8.666/93.

30.1.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

30.1.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

30.1.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

30.1..5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

30.1.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP.

30.2 "O Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da
Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do
Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei
1'2.846/201'3 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas
as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

31 DA LETANTTCORRUPçÃO

31.1 Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas físicas e
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal, em atenção
à LEI Ns L2.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG OO2lzOtS e pela
Portaria CRG L.33212016 que independente de transcrição integra o presente instrumento.

32 DAS DISPOSIçÔES FtNAtS

32.L Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de no interesse da
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar
a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados

. através de e-mail, telegrama ou outro meio adequado, com antecedência rnínima de 02 (doisl
dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as
especificações e qualquer documento pertinente a esta licítação, desde que fixe novo prazo
para apresentação das propostas.

32.1,.1'. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. Nos termos do art. 49 da Lei 9.666193.
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Em caso de discrepância entre os Anexos e o Edital, prevalecerá a redação do lnstrumento
Convocatório.

Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. L09, ambos da Lei n.s 8.666/93, o

descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos,
poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.

As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos
licitantes, serão publicadas no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretamente
aos seus representantes.

Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.

Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito
sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou
irregularidades que o viciaram.

O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à

Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,
responclendo por si e seus sucessores.

A Secretaria Municipal de Educação fornecerá ao licitante vencedor todos os elementos
técnicos necessários à execução dos serviços objeto desta licitação.

A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente
para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita
análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos
originais dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais deverão
estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da
documentação de habilitação.

Quaisquer outras informações de caráter técnico serão prestadas aos interessados, junto à

Secretaria Municipal de Educação.

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

A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos. Serão considerados os pedidos de
esclarecimento, providências ou impugnações protocolados no horário comercial, de segunda
a sexta-feira, das 08h as 14h (temporariamente, conforme Portaria ns O5Il2O2Ode 29 de junho
de 2020) no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, ns 1657
- Bairro Juçara, lmperatriz-MA, ou via postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço
mencionado, ou temporariamente no período da Pandemia pelo endereço eletrônico
atenrJi to(ôimperatriz. a.gov. br

32'13 DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE DA cOVID-lo NA REALTZAçÃO DAS SESSÕES

32'13'lTodas as sessões de concorrência Pública e Tomada de preço serão realizadas
temporariamente no Auditório da secretaria Municipal de Educação - sEMED, localizada na
Rua Urbano Santos, no 1,657,3e andar, Bairro iuçara, lmperatriz_MA;

32.2

32.3

3?..4

32.5

32.6

32.7

32.8

32.9

32.10

32.71

32.12
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32.13.2Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de
corrtágio aos repr"esentantes cias enrpresas que se fizerem presentes, bem corno aos rnembros
da comissão de licitação e equipe de apoio, a saber: disponibilização de máscaras, luvas e álcool
gel (70e INPM) para todos os representantes presentes; organização do auditório com
afastamento mínimo de L (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes; intensificação
da higienização das áreas de acesso onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras etc.);

32.13.3As informações e medidas previstas neste tópico poderão ser reavaliadas a qualquer
momento de acordo com a evolução da pandemia da Covid-19, conforme orientação dos
órgãos fiscalizadores.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis mediante pagamento no valor de RS 50,00
(cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM,
emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser
consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urban Santos, ne 1657, Bairro Juçara,
lmperatriz/MA - CEP 65.900-505, estando disponível dimento em dias úteis, das 08h
às L4h, temporariamente durante a pandemia da 9

lmperatriz (MA), 2020. t

coNco - cPr

32.L4

s

CPL

eo

e
o

Perei

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA_ CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC!PAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - Cpt

ANEXO I

(Proposta de Preços - Modelo da Carta de Apresentação)

de de 2020.

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de Rua

n.q _, inscrita no CNPJ/MF sob o número _, neste ato representada por
portador do CPF n.e _e R.G. n.e abaixo assinado

propõe à Prefeitura de lmperatriz atraves da Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados
para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de
Construção de Creche MORADA DO SO[, localizada na Av. Liberdade, s/n, Bairro: Morada do Sol, lmperatriz-
MA, objeto da coNCoRRÊNctA PÚBUCA Ns 007/2020-CpL:

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

b) O prazo de execução será de 03 (três) meses;

c) Preço Total por extenso

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

3aq
CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Z

OBRA CUSTEADA COM RECURSOS DO PRECATÓRIO
: FUNDEF N" 2015579420184019198

SECRETARIÁ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPI: 06.074.091/0001-96

CAryA EC6NÔMICA - AGÊNCIA 0644-0SPERAÇÃO - 006 IC9NTA
CORRENTE: 71084-0

PRo.rEro u Ásrco / TEBMQ-D,EÀEJERENçIA.
--__-;;À..--{.<re

r. DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO

I.l, Coníraíação de empresa especializada em serviços de engenharia pata

presíação de serviços de Construção de Creche MORADA DO SOL,localizada no

Áv. Liberdade, s/n, Bairro: Morada do Sol,Imperatriz-MÁ

1.2. Os serviços e/ou materiais serão demandados, realizados e pagos de acordo com os

valores constantes da Tabela de Custos e Insumos SINAPI, ORSE e SEINFRA,

estabelecida paÍa o Estado do Maranhão, com a incidência do desconto ofertado pela

Licitante.
1.3. Os serviços deverão ser executados no local mencionado no item 1.1;

1.4. Os serviços abrangerão os seguintes sistemas:
1.4.1. Arquitetura / Sistema Construtivo / Elementos Construtivos / Paredes ou Painéis de

Vedação / Concretagem / Estrutura de Coberttra / Cobertura com Isolamento Termo-
Acústica / Esquadrias / Acabamento/Revestimentos / Hidráulica / Instalações de Esgoto
Sanitário / Instalações de Gas Combustível / Sistema de Proteção Contra Incêndio /
Sistema Elétrico e etc.

2 . DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente contratação visa implementar ações previstas no Plano Municipai de
Educação - PME, decênio 2014 - 2023, no tocando a melhoria da infraestrutura das
unidades de ensino que compõem o Rede Pública Municipal, proporcionando a
equiparação ao padrão nacional de qualidade em educação;
2.2. A Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz tem disponibilidade de mão-de-
obra especializada, equipamentos, ferramentas e materiais. Confudo, toma-se insuficiente
para atender a grande demanda de serviços dos prédios da Secretaria Municipal de
Educação, portanto a partir da grande necessidade de manutenções,reformas e ampiiações
se fazem necessário a contratação de serviços de empresa especializada em construção
civil;
2.3. Existem fatores diversos que influenciam na preservação da edificação, fatores esses
que vão desde o envelhecimento natural do prédio ate a deterioração por acidentes,
acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico
e, considerándo-se também AS necessidades dos ustrários, é necessiíria a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação, garantindo adisponibilidade e o desempeúo dos sistemas prediais através de serviços de reparos,

outros, com a Íinalidade de

i,i'1
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não previstas nas atividades das áreas meio e fim da Prefeitura Municipal de

IMPERATRIZ;
2.4. Considerando por Íim, que "Ter Infraestrutura Adequada- é objetivo estratégico

pri".iiarià ào planejàmento ínsiitucional da Prefeitura Munic-ipal de Imperatiz2019-2020'
'p*u o qual a manuienção adequada das unidades é primordial.

3. DA LEI ANTICORRUPÇÃO
3.1. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas

fisicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal'

em atenção à LEI N" 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN

CRG 00zl20lse pela porraria cRG 1.33212016 que independente de transcrição integra o

piesciiEú ihs irurnentc.

4. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. Modalidade de Licitação

4.1.1. O cerrame licitatório será realizado na modalidade de CONCORRÊNCIA

PúBLICA em conformidade com a Lei Federal no 8.666, de 2l de junho 1993 e suas

alteragões.

4.2. Tipo de Licitação

4.2.1. Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR

PREÇO GLOBAL.

5. DA HABILITAÇAO
5.1. para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os

documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29,30 e 31 da Lei no

8.666t93.
5.2. Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá

apresentar:

5.2.1. i\resiad<; ou cicciaração ie cepaciCaCe ióciica, e>lpedidc por órgãc ori entiCede da

administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa executou,

a contento, objeto compatível com o objeto da licitação.

5.2.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.

6, DO VALOR ESTIMADO
6.1. O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a

prestação dos serviços foi de RS1.786.629,14 (hum milhão, setecentos e oitenta e seis,

seiscentos e vinte e nove reais e quatorze centavos).

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.08.00. 12.36r.0043.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E
EQUIPAMENTOS DE CRECHES

2/t2
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Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

Ficha: 1938
Fonte dos Recursos: 0.1.15-001 001 - RECURSOS DO PRECATOR'IO

FUNDEF CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA 0644-0 OPERAÇÃO - 006 / coNTA
CORRENTE: 71084-0.

8. DA .PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
8.1. A empresa licitante que for enquadrada na situação de microempresa ou empresa de

pequeno porte deverá ãpresentar a declaração de enquadramento levando-se em

consideração o último ano-calendaúo iá exigível.
8.2. Por iorça da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no' 11.488107, as

microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas

equiparaàas - COOPS que tenham interesse em participar desta concorrência deverão

observar os procedimentos a seguir dispostos:
a) No àomento da oportúa fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor

pioposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope,

iodà a doóumentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à

regularidade fiscal apresentém alguma restrição, bem como alguma espécie de documento

qrie venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

til Como óritério de desempate, será assegurada preferência de contratação 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 l0% (dez por cento)

superiores a melhor proposta classificada.
g.i. para efeito do 

^disposto 
no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do

seguinte modo:
a) A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar

il'oi:csta. 
.r.erbal no prazo niáxirnc rlc 5 ícinco) ,'ninutos apos a aberh-rra das nropostas. sob

pena de preclusão;
Ül Á .ro,ra proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela

considerada vencedora do certame, situação 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) Não ocorrendo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocadas 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

encontrem enquadradas no item 8.3, alínea b, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

D Na hipotese da não-contratação nos termos previstos, 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 não

tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.
h) A nova proposta deverá ser apresentada de forma (digitada) no prazo máximo de

24hs (vinte e quatro horas)
a

3fiz
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS
f.i. A proposta de preços deverá ser digitada e imPressa em uma via, redigida com clareza

em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entreliúas , devidamente datada e assinada

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

9.2 Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que

se façam indispensávei s a perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os

abatimento s eventualmente concedido s, contemplando item a item

9.3 . Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da

apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissãosua
Permanente de Licitação.
g.4. Verificando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA,

prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores

numéricos 
"'oi 

por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção

de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada'
9.5. Todos og custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante.
g.6. I planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser

adotada para a formulação da oroposta de preços, apresenta-se no Anexo I - deste Projeto

Básico / I'ermo de Retêrênçia.

10. DAS OBRTGAÇÕBS Oa. CONTRATADA
10.1. 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 iao confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas

eipecif,rcações técnicas no Anexo I deste Projeto Básico / Termo de Referência, a:

10-.2. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",
emitida pela Contratante, de forma global.
10.3. Respeitar o pra;:o estipulado Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo I
doProjeto Básico / Termo de Referência.
10.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer

condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita execução 9o objeto.
l0.S.Facilitar à FISCALIZAÇ^O o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

10.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
10.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
arr'e:rc:rta,ndo os coÍiprc',.antes que lhe fcrem solicitadcs pela Ccntratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições.
10.8. ,\assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções

previstas no art.o 8l na Lei8.666193.
10.8.1.A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caractertza o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas

4,12
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r
10.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor

inicialmente estimado paÍa a exe.ução do contrato, nos termos do § 1o; do aft. 65 da Lei

8.666193.
10.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as norÍnas

da Lei 8.666193,respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial,

10.11. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato,0l (az) preposto

como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela

Administraçao, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente

e/ou via eleirônica/telefone, paru à.ompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

l0.lz. Reparar, corrigir, remover, reConstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em parte, o objeto dó contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados;

lO.IZ.l. Reparar, corrigir, remorei, reconstruir, substituir, desfazer e refazer,

prioritaria e exclúsivamente, ãs suas custas e riscos, num prazo. de no máximo de 05

icinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos,

incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da

execução do objeto.
10.'13. ps-"ponlabilizar-se nelcs danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, dôcorrentes de suà culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidadê a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão

interessado.
10.13.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou iepresentantes, ãireta e indiretamente, ao adquirente.ou a terceiros,

inciusúe os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da

gararÍia, mesmo expirado o prazo.
fO.t+. Responsabiiizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.
i0.14.i. A inadimplência da Contratada, com referência aos encaÍgos trabalhistas,

fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento.
iO.tS. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
10. 16. Não'transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.
10.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.
10.18. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-

de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
10.19. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor

coinpettiiite, não exiiiiirá a Contratada tle total iesponsabiii<ieCe quailto ao curnprimento
das obrigações pactuadas entre as partes.
10.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virfude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
10.21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes

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

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
veúam a ser criadas e exigidas por Lei.
10.22. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de
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espécie, salários e quaisquer outras despesas necessiírias à perfeita execução dos serviços

contratados.
10.23. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que the

venham a ser exigidas pol força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato,

10.24. Fornecerã seui empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,

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

como cumprir todas as nonnas sobre medicina e segurança do trabalho.
10.25. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessarios.

10.26. Respeitar as noÍÍnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;
10.27. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

descarregamento dos materiais.
10.28. §ujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaçáo por parte da Administração
Municipal.
10.29.Éxecutar os serviços no local determinado no subitem 1.1 deste Termo de

Referencia.
10.3ú. Apresentar no aro da assinatura cio contrato a pianiiha de preços da proposta Íinal
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura

do contrato.
10.31. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
10.32. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.
10.33. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Projeto Básico / Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao

compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de

compras do governo municipal.
10.34. São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do Município;
b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.
10.35. Registrar a obra no CREA/MA;
10.36. Executar os Serviços na sede do município de Imperatriz- MA, obedecendo
fielmente o Projeto, Planilha Orçamentaria e especificações;
10.37. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas,
em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
10.38 Tornar tcC,as as rned,idas de s.egur"ança no trabaihc tais como: Sina.lização,
Advertência, Avisos, Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou
outros imprevistos, conforme as especifi cações ;

10.39. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;
Executar' a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED).
10.40. Atender as demais condições descritas neste Projeto Básico / Termo de Referência.

1 1. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
11.1. Efetuar o pagamento na forma do item 13 deste Projeto Básico / Termo de
Referência, após o recebimento deÍinitivo dos materiais e verificação do cumprimento de
todas as obrigações legais, fiscais, previdenciiírias, trabalhistas e as demais disposições
deste Projeto Básico / Termo de Referência.
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1 1.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item lSdeste Projeto Básico / Termo de

Referência.
11.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
11.4. Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos
mínimos constantes desse Projeto Básico / Termo de Referência - Anexo I.
11.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Projeto Básico / Termo de Referência, para que

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
i i.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
11.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
obieto, nod.endo recusaÍ o recebinnento d.o material. caso não esteja de acordo com as

especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico / Termo de Referência,
informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
11.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Projeto Básico / Termo de Referência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.
I 1.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666193
e suas aiterações.
I 1 .10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
11.11. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para
a fiel execução do contrato;
11.12. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
paru a execução dos serviços.
1 1 .13. Proporcionar 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 Básico / Termo de Referência;
i';.',!.. 2.-.oir ü c,:utpl'imeiltc dc iodas as obrigações assunricias peia Cc;ntiataCa, iic acord..;
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.15. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
1 1.16. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
11.17. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.
11.18. As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico
financeiro apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;
I 1 .19. A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que
comprove que a obra foi matriculada no INSS;
1I.20. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento
junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

'7 /12
Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperai;':z - iúA - CEP 55.900-505
http:i/www.imperatriz.ma.gov.br - E-mail: s;;'nerjir:rlperatrizri2rqr;tail.cop-

PREFEITURA DE

3G8

IMPERÂTNIU

I





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

t2. DO PRAZO DA VrGÊNCrA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1. O futuro contrato, que advir deste Projeto Básico / Termo de Referência, vigorará por
90 (noventa dias) dias contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo
aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores,
com redação dada pela Lei n' 9.648198. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conÍbrme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal n" 8.666/93.

i3. DO PREÇO E DAS CONDrÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 . O ' valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme
PlanilhasOrçamentariasde Composição de Preços - Anexo I a este Projeto Básico / Termo
de Referência.
13.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer na'oJreza, exceto nas hipóteses;
13.3. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
13.4. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a

CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas)
vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano
Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento.
13.5. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentiíria, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias apos a aceitagão definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
13.6. O pagamento deverá ser efetuado em
]\MI}IANTE À EXECI.]CÃO DoS SER.VICOS.

CF

PARCELAS PROPORCIONAIS
à mcclida q,;c Ít-uerrr exi'.cr-ttaCcs os

mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
13.7. Parafazerjus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, 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
serviços conÍatados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS.
13.8. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certiÍicados pelos gestores do contrato, mediante contabilização
e apresentação, ao final de cada execução ou período não inferior a um mês, pela
Contratada, dos formulários de controle dos serviços.
13.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
13.10. Havehdo eÍro na nota fiscallfatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento frcará pendente, até que a CONTRATADA próvidencie-as medidas
saneadoras.
13.10.1. A contagem do pÍazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação
e protocolizaçáojunto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidai correções,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, 

-nem

.içi Ê:'a üâ"rsí prejuizo da plestaçào de serviços peia coNTRATÁDA.
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13.11. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanÍo pendente qualquer

obrigação documênial ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços

ou atualização monetaria.
13.12. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do

contrato.
13.13. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
-..,alcics .correspord,;lltes 3 !l'ii.iltas, iessarcirnerrtos ou in.deniza"ções Cevidas pela

CONTRATADA, nos termos do contrato.
13.t4. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de

alguma forma para tanto, serão devidos pela Cgxtrltantg, encargos moratórios à taxa

nominal de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros

simples.
13.f5. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N,= Números de dias entre a data prevista P?la 9 

pagamgnto

e a do- efetivo pagamento; I = Índice de compensação ftnanceira : 0,000i6438; e VP :
Valor da prestação em atraso.

14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
14.1,. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes

e devidamerrtr .o*piovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da

Lei no 8.66611993.
14.2. Para'restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos

da Contratada e a retribuição da Administração paÍa ajusta remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

ls. DA SUBCONTRATAÇÃO.
i 5. i. l, êoacia toda e quaiquer iipo cie sub contratação.

16. DO PRAZO E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO
16.1. A.execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de

Serviços" emitida pela Contratante, de forma global.
16.2. Os serviçosserão executados observado o disposto nos Anexos e demais
disposições deste Projeto Básico / Termo de Referência.
16.3. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitação formal pela Contratante.
16.4. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com
as especificações e condições deste Projeto Básico / Termo de Referência, do Editai e do

Contrato.

17. DO RECEBTMENTO, CONDIÇOES On EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO
17 .1. O (s) serviço (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

17.1.1. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisório dar-se-á no prazo de até i0 (dez)

dias, após o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências apontadas

pela fiscalizaçáo, para fins de posterior verificação da conformidade das especiÍicações dos

serviços e/ou materiais.
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17.1.2. DEFINITMMENTE: O recebimento definitivo dar-se-á no prtvo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e
quantidades dos materiais e serviços conseqüentemente aceitaçáo, mediante termo
circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
17.2. O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) serviço(s)
ou d.isparidades corn es esnecificaeões estahelecidas, verificadas. postericrfi:nente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

18. DA FISCALIZLÇ^O, CONTROLE E ATESTOS
18.1. A fiscalização e acompaúamento da execução do contrato, na forma integral,
serão feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros
representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram 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.
18.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes a Administração.
18.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
18.4. A atestação de conformidade do fomecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

19. DAS PENALIDADES
,i.;. Psla iitexesurçào tc.rlai ou pai'ciai dr-i Coritrato, a CU1.i'i'RATAN IE poderá garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da
falta cometida:
19.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da Íiscalizaçáo,no

19.1.2. caso descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato
ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave
19.1.3. Multas:
19.1.3.i. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá
decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da
inexecução total;
19.I.3-2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto nestà instrumento,
não abrangido pelas demais alíneas;
19.1.3.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo
não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato;
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1g.1.3.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento

convocatório;
19.1.3,5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato;

lg.l.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se

quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao

ríazo li';"ite de 30 (trinta) dias:

t9.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com

a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

19.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida

a sua reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1. Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

ZO.l.l. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I aXII e XVII do

artigo 78 da Lei no 8.666193.

2O.l.z.Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

20.1.3. Rescisão Judicial, nos termos da iegislação.

20.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

A.cJministração. nelo prazo não superior a02 (doi,s) anos.

20.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida

a sua reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20.l.6.Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.

"O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal

da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as

determinações da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido

aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de

todos os poderes".
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DAS DISPOSIÇOES COMPLEMENTARES
As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico

21.
21.1 resclsao

sanções e as demais norrnas deste Projeto Básico / Termo de Referência, deverão constar

em cláusulas da minuta do contrato.

21.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666193,

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas

justificativas.

22 - DAS DISPOSTÇÕES crrurs
221. O Seúor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá

revogar a licitação por razões áe interesse público decorrente de fato superveliente

deviãamgnte comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que qql ciência aos licitantes

mediante publicação na Imprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei no 8'666193)'

22.2. Aautoridade competànte para homologar, anular ou revogar ?-ple!9nte Licitação é o

seúor Secretario Muniõipal de Educação da sEMED/IMPERATzuZ-MA.
22.3. Apôs a homologaçaà da Ucitaçao, o licitante vencedor será convocado para assinatura

do contrato.
22.4. euaisquer esclarecimentos que se façam necessario acerca do presente Projeto

Basico / Termo de Referência poderão ser prestados pela Secretaria Municipal de

Educação, no enderego: urbano sántos, no !657 - Juçara, CEP.:65.900-505 - lmperatriz -

MA' 
Imperatriz - MA, 01 de setembro de2020'

\----á2

ancetro
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PROJ ETO DE TRANSPOS/ÇAO
SISTEMA CONCRETO PVC
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1 $ryrRODUCÃo

1.1 lnnrururnçÃo

FIGURA 1 - planta Baixa de lmplantação

o Projeto da creche Morada do sol tem capacidade de atendimento de até 336 crianças, emdois turnos (matutino e vespertino), e 168 criànçaseÃ;;rí;. integral. Esta creche é destinada

o memorial descritivo, como parte integ,rante de um projeto executivo, tem a finalidade decaracterizar criteriosamente todos os mãteriaír 
" .orpànÉntes envolvidos, bem como toda asistemática construtiva utílizada. Taldocumento relata e define integralmente o projeto executivoe suas particularidades.

constam do presente memorial descritivo.a descrição dos elementos constituintes do projetoArquitetônico' com suas respectivas sequências exLcutirasÉ especificações. constam tambémdo memorial a citação de leis, notrr., ãLcretos, regulamentos, portarias e códigos reíerentes àconstrução civil' emitidos por órgãos públicos i"oerais,--"staduais e municipais, ou porconcessionárias de serviços públicÃ.
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PROJ ETO DE TRANSPOS/ÇAO
SISTEMA CONCRETO PVC

a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos.

A creche será contruída em-terreno irregular, cuja área será de g13,o8mr. Este projeto apresentainstalações elétricas em 220v, fundacães em radier. implantacã<l ce sistenna de esccte cory:fcssi* sépticas e sumloouros e aiternattvas de elementos construtivos visando o confortotérmico.

378

MEMoRIAL DESCRITIVo CRECHE MoRADA Do SoL 5



P ROJ ETO D E TRANSPOS/ÇAO
SISTEMA COIÚCRETO PVC

üq
!t

Âss

3 AnourrETU RA

2.1 cott'sIorneçÕes cERAIs

O partido arquitetÔnico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança,
tanto no aspecto físico e psicológico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideração a grande diversidade que temos no país, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geográficos e climáticos, em relação às densidades demográficas, os recursos
socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar ambientes com
conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria,
formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso as crianças na faixa etária definida,
foram adotados os seguintes critérios:

. Facilídade de acesso entre os blocos;

' Segurança física que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas
como cozinha, lavanderia, castelo d'água, luz e telefonia;

. Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com piso contínuo, sem degraus,
desníveis ou juntas, com garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT NBR
a ^ q.1 i.1+a:
svu'v/4V.vl

. Adoção de salas de atividades para cada faixa etária;

' Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátio
coberto e brinquedoteca;

' lnteração visual por meio de elementos de transparência como instalação de vidros nas
partes inferiores das portas e esquadrias a partir de Sscm do piso.

' Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de
instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na
edificação, e independem das técnicas cinstrutivas e materiais aplicados.

2.2 ESPAçOS DEFTNtDOS E DESCRTÇÃO OOS AMBTENTES

A Creche Morada do Sol possue 4 blocos distintos de acordo com a função a que se destinam.
São eles: Bloco adminístrativo, Bloco de Vestiário + Cozinha, 0í Bloco Salas de Aula e 01 pátio
Coberto. Todos os blocos apresentam coberta individual, inciusive o pátio. Também existe umapassarela de circulação coberta entre os blocos. Na área externa está o Castelo d,água e a
Central de Gás.

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:

. Saguão;

. Circulação interna;

. Secretària;

. Diretoria;

. Sa/a de professores;

. Almoxarifado;
t Coordenação;
. Sanitários adulfos: masculino e femÍnino.

MEMoRIAL DESCRITIVo cRECHE MoRADA Do SoL 6
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Vestiário feminina;
Sanitáro PNE masculino;
Sanitáio PNE feminino;
Despensa;
Cozinha:
Lavanderia.
WC

Blocos Salas de Aula:. Atividades;

Pátio Coberto:

F,:!:,y: 
o: integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias, que tambémru nctona rá como refeitorio.

Castelo d'áqua:

i;:;:t 
t cilindrtco metálico, característico do Proieto padrão, que abriga os reseruatórios de

MEMoRIAL DESCRITIVo cREcHE MoRÂDA Do SoL 7
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ÂSS2.2. TAtsELA DE DIMENSOES E ÁREAS

Almoxarifado

Circulação lnterna

Diretoria

01

01 Saguão

)' ! S,ll; ics Í--r-ofcssl;-rs

O1 Sanitários adultos (feminino)

0'Í - Sanitários adultos (masculino)

0'1 Secretaria

Total Bloco Administrativo

P

6,44 x 1,44 (L1) x 2,12 (L2) x 3,OA

3,08x2,68x3,00

4,20x3,08x3,00

1,80x2,32x3,00

5,'i2 x 4,'18 x2,b0

1,60x2,00x3,00

1,60x2,00x3,00

4,40 (L1) x 6,28 (12)x a,18 (Ct) x 3,30 (C2) 3,00

PROJ ETO DE TRANSPOS/ÇÁO
SISTEMA CONCRETO PVC

01
A'Ã

12,94

21,40

3,20

3,20

24,60

94,09

0í

01

01

01

01

01

01

01

Cozinha

Despensa

Lavanderia

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

Snn;tár:C rf ,;€! jS Ír,re: l:aS;U,inc

Sanitário acessível fem inino

WC

4,08x5,30x3,00

2,30x3,08x3,00

1,70x'1,48x3,00

3,58 (11)X 1,80 (12)x 6,98 (12) x 3,30 (11)x 3,00

3,58 (11)X t,8o (12) x 6,e8 (12) x 3,30 (11)x 3,00

i,70x3,ô0x.1,00

'í,70x3,60x3,00

1,60x 1,70x3,00

21,62

7,08

9,04

18,44

18,44

6,12

6,12

2,72

89,59
Total Bloco de Serviços (Vestiário + Cozinha)

Bloco Vestiário + Cozinha

AmbientesQtde Dimensões lnternas {LxpxH} Uteis
Áreas

MEMORIAL DESCRITIVO CRECHE MORADA DO SOL B
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01 Sala 01

0'l Sala 02

01 Sala 03

01 Sala 04

0'1 Sala 05

01 Sala 06

01 Sala 07

Total Bloco Salas de Aula

01 Pátio Coberto

í..i i CasreioüAgua

Total Demais Espaços

PROJETO DE IRÁNSPOS/ÇÁO
SISTEMA CONCRETO PVC

5,50x6,80x3,00

5,50x6,80x3,00

5,50x6,80x3,00

5,50x6,80x3,00

5,50x6,80x3,00

5,50x6,80x3,00

5,50x6,80x3,00

42,02

42,02

42,02

42,02

42,02

42,02

42.02

,22,5 x 7,94

75,10

62,ü5

Área útil Total 797,43

2.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N'. 5.296, de 02 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, e'spaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionaméntos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras
de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

.. Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

. Piso tátil direcional e de alerta perceotível por pessoas com deficiência visual;

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

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

MEMORIAL DESCRITIVo CRECHE MORADA DO SoL S
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PROJ ETO D E TRANSPOS/ÇÁO
S/SIEMA CONCRETO PVC

Referencias Normativas

- Pari;r;éircs 8ásrcos ce iníieesirulu;'a para Jr;sf;tuições ae Euucaçãa lr;íai.iii- lvi[C,2ÜÜ6;
- Parâmetros Básrbos de lnfraestrutura para /nsÍituições de Educação lnfantil, encarte í - MEC,

2006;
- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliáio, espaços e equipamenÍos urbanos.
- Portaria GM/MS No 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de creches

MEMORIAL DESCRITIVo CRECHE MoRADA Do SoL 1O
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PROJ ETO DE TRANSPOS/ÇAO

SISTEMA COIVCRET? PVC

Demolições: utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito As demoliçõescomponentes' principalmente, elementoi tje vedação vertical, não devem serfeitas.

?r, IST A NST UTIVO

3.1. CARACTERTZAÇÃO DO STSTEMA CONSTRUTTVO

o projeto padrão pala a fundação é do tipo RADIER, solução escolhida por proporcionar maiorvelocidade à execução

como forma de simplifrcar a execução da obra em todas as regiões do país, o sistema construtivoadotado foi o sistema construtivo ínovador em coNCRÉrolpvc (perfis de pVC - Diretriz sinat004, Revisão 01, Datec o17A - srNAT.MrN. DES. nrctóNÀr_), a saber:

A macro composiçãc -deste siste':râ cue ieri: ccr:ic ref,ei-éncia pi-i;tcipal e cai.ro cireÍe o SiSl ÉMADÊ coNSTRUÇÃo EM PAREDES DE coNCRETo Éúc- "perfis'de pvC - óiietriz sinat 004,Revísão 01' Datec o17A- slNAT.MlN DES. REGIONAL", é .orporto de um conjunto de etapasperfeitamente sincronizadas, que permite um sistema ãe prooução em série, quase semintervalos de espera entre o final de uma etapa e o início da etapa subsequente, resultando emuma obra limpa com velocidade de execução jamais cor[araoa com o ii.t"r, convencional,permitindo que as obras tenham redução em seu período de execução de até 30%, em relaçãoa mesma construção no sistema convencional. Desta rorn',r, ài" ,esultados trazern soluções parademandas de agilidade em atendimentà a determinadas neàessidades do Govàrno, a exemplodo caso em apreÇo que vem atender !g jorma .;g;ã e?pioa a oferta ae crecnes para as
3|trffi S:::?:i*:H',§.:*T condições oe coirorto teimo/acústi"o, s"sriánça e vedação

[3::iff;i."I3rliil?.],5ro' ,"'nuís PVC, preenchidas com concreto armado auto adensáver,

3.2. AMPLTAÇOES E ADEQUAÇOES

lü:,r1'o"ações 
e adequações no sistema construtivo adotado, atentar para as orientações a

' E proibido remover parede em virtude das mesmas serem estruturais.' Np caso de annoliacão ce';erá s*r' :eti.erio o ,'noduic rje acabarrrento cia parede aondeserá executada a ampliação, podendo esta ser no ã"rro sistema, em alvenar ia de lzvez ou ainda outro sistema construtivo.' 
i;ffiii5:g,iii"":",1?::,""';:ffi"i: ,loã'o,,.nro, 

utirizando rerramentas erétricas,

' Remover toda a perícura de pVC',aonde será inserida a nova parede.' Fazer furos com brocas de concreto de diâmetro de Bmm, inserido em seguida barras de
; : i 3I,.,' ffi i : XlX Í,'":f É m H'.f ilü ; ;' ;. o d e a d e s iv à 

";,,1; 
p a ra ri x a çã o

' lniciar o assentamento da próxima parede, podendo ser de arvenaria comum com tijoros
:::'i,,.o., 

ou utírizar o mesmo pàceoimento oe úántàsem de parede de pVC, se for o

de

i
!-

l,-:

384

a
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PROJ ETO D E TRANSPOS/ÇAO

S/SIEMA CO/VCRETO PVC

3.3. VIDA I.JTIL DO PROJETO

Estrutura

Pisos lnternos

Vedação vertical e)Íerna

Cobertura

Hidro Sanitário

>50

> 1?

>50

>20

>20

3.4. REFERÊruCIIS NORMATIVAS

Pr:':t:cas Cs Prcjetc, Cctistn:ç1c e il/ia:-;utençâo c'e Ec{ifíc.'c-s ou,5íir:os Federa!s, SEA.P -

Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionárias de serviços públicos;
- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações - Procedimento.

! mínima (anos)Vida

MEMORIAL DESCRITIVO CRECHE MORADA DO SOL 12
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PROJ ETO DE TRANSPOS/ÇÁO
SISTEMA CONCRETO PVC

*, E lenneNTos CorusrRuTtvos

Segue abaixo a descrição do Sistema Construtivo, contemplando para cada elemento construtivo
os itens abaixo:

Elementos Construtivos

4.1. rUruOlçÃO

4.1.1 Eundação do tipo radier

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Primeiramente, para cada creche, será necessária a validação do projeto padrão de fundação
por profissional habilitado, o qual fará a análise da sondagem e ensaio CBR, e emitirá um parecer
técnico, validando a solução do projeto ou direcionando para outra solução mais apropriada;

A fundação padrão, se validada, possuirá a seguinte composição e seqüência executlva:

Execução de um contorno de contenção em calhas para conter lateralmente o aterro que
servirá de apoio ao Radier;
Se necessário, efetuar a substituição do solo, compactando em camadas uniformes e não
super'ioi. a 2Cc;ir, at;ng;ndo 98cn aa p;-octor nornrai na umtcjaie oiir)'iâ. Esta necessiciaije
de substituição de solo será apontada no parecer técnico citado;
Em seguida, com uso de equipamento apropriado para compactação, deverá ser
executada uma base com espessura mínima de 10 cm de brita graduada. Na falta da brita
gráduada, poderá ser utilizado concreto magro com no mínimo Scm de espessura,
conforme indicado em nota no projeto;
Em seguida deve ser preenchidos os espaços com areia, que servirá como colchão para
acomodação perfeita do concreto e sobre o mesmo colocamos uma lona plástica, para
impedir a drenagem da água do concreto, permitindo uma perfeita cura do mesmo, para
que possamos atingir o fck pré-determinado em projeto, de "30MPa";
Continuando o processo será executado toda a armação, inclusive as barras de
transferência no caso de CBR <25o/o na posição dos cortes das juntas serradas, e,

a

a

o
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PROJ ETO DE IRÁNSPOS/ÇAO
SISTEMA CONCRETO PVC

finalmente se lançará o concreto na espessura de 10 cm;
Após 48 horas se iniciará a implantação das paredes de PVC, dando sequência à obra

Componentes da Fundação:

transferências

)> Conci"eto de 3C lüPa

Seqüencia de execuçãollnterface com demais sistemas construtivos

Execução da laie Armada "sequência "

. Aplicação do colchão de brita graduada 1Ocm, sobre a base e nivelamento, ou, na falta
deste, camada de Scm de concreto magro;

. Aplicação de lona plástica em toda área que será executada a laje;

. Aplicação das ferragens positiva em todas as paredes de PVC, com exceção das paredes
externas;

. Aplicação de espaçadores para apoio das barras de transferências;

' AplicaÇão de ferragem negativa em toda a área, utilizando a malha Qg2 ou e7S;. Aplicação de concreto de 30Mpa;

Na concretagem do Radier, deverá observar o nível do mesmo, atendendo aos desníveis do
projeto de arquitetura. Sempre que possível iniciar a concretagem em dias frios, não chuvosos,
e de preferência no início dc períoco ca tarde. desta forma, ãvitará irma exposição clo piso às
intempéries, garantindo a sua qualidade e confiabilidade.

outro fator importante é solicitar junto a central de concreto, ou no local da fabricação do concreto
para que não haja mudança na marca do cimento.

No controle tecnológico deverá observar a dosagem utilizada, a trabalhabilidade, as
características dos materiais constituintes, resistência mecânica, e apresentação pela acontratada de relatório de concretagem de toda a edificação, assinado pelo engenheiro
responsável pela empresa, dando prova dos resultados planejados.

Referen ci as N o rm ativas

- ABNT NBR 5681 , Controle Tecnologico da execução de aterros em obras de edificações.

- ABNT NBR 6122, projeto e execução de fundações

- ABNT NBR 6484, Solo - Sondagens de -srmp/es reconhecimenfos com SpT - Método de ensaio

a
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PROJ ETO D E IRAIúSPOS t ÇAO
SISTEMA CONCRETO PVC

4.2. SISTEMA ESTRUTURAL

Serão utilizados dois tipos de sistemas estruturais no crcjetc senCc:

1. Nas áreas centrais do pátio coberto, serão utilizadas estruturas metálicas
2. Nas demais edificações, serão utilizadas paredes estruturais em concreto pVC.

4.2.1 Estruturametálica

características dos materiais e Dimensões dos componentes

O pilar do pátio coberto será metálico, como descrito na memória de cálculo do projeto de
estrutura metálica.

sequência de execuçãollnteúace com demais sistemas construtivos

' Os fllares metálicos serão fixados nas bases de concreto, através de chumbador
passante rosca externa (parabolt) de rosca.

' Os pilares metálicos serão interligados com a estrutura metálica da coberta através de
um viga metálica parafusada na larte superior do pilar.

Referencias Normativas

- ABNT NBR 15253 , Pe-tfis de-aço formados a fio, com revestimento metálico, para painéisreticulados em edificações - ReguisrÍos gerais

4.3. VEDhÇÃo TNTERNA E EXTERNA.

4.3.1

características dos materiais e Dimensões dos componentes

Nas paredes está o foco-principal de nosso sistema, que tem como base o sistema construtivolnovador em coNCRETo/PVC (rr/IoJuroslperfis de pvc - orooal Housing system), que podemosapresentar da forma a seguir:

As paredes são estruturais e constituídas de paineis compostos por perfis de pVC, preenchidoscom concreto armado. Existem sete tipos oe perns á"-pvc, módulo básico, módulo deacoplamento' multifuncional, módulo de acabamento, moJulo canaleta, módulo acabamento dasaberturas e módulo 
"^:ry.^,,?l 

p:.r^. óãriãg", oe tuoutaçols. Ã tigaçao entre perfis de pvc ocorrepelo sistema de encaixe tipo "fêmea 
" 

fêru"", trrràÀão-r" com um perfil de acoplamento. osperfis ou móduros caracteristicos de pVC são apresentadoi a seguir:

Ít/ódulo básico (tr/ódulo "1"): perfil com 200 mm de rargura, com duas nervuras internas acada 65mm' resultando em seção tian"r"rsat .orprftirãniãa, em três divisões (Figura3)' o móduro básico tem seçdo iràn.rár.rr 
"o, i"rgui" 

'0"'aorr; 
a artura é deflnidaconforme proieto. A espessura das faces externas oo-púiJu pvc é de 1,g0 mm e dasneryuras é de 'í,40mm._A_s nervuras, tambem_d" púó,-iãm-seçao rongitudinar vazada,com furos obrongos de 120 ,* o"ãlirrã 

31sa m, d";õ;ra. Esses furos servem parapassagem de armaduras, alem de permitir a comunicação éntre módulos e entre painéis,permitindo o preenchimento horizo;tri ;;, concreto dos painéis justapostos;

a

6\t

388
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Ír/ódu[o de acoplamento ("Perfil acople"): perfil com seçáo transversal tipo "1", utilizado

para acoplar oufazer a junção entre dois módulos básicos; entre os módulos básicos e

os módulos multifuncionais; e entre painéis;

Módulo multifuncional: perfil responsável por fazer as ligações entre paredes (encontro

entre paredes do tipo "T", "L' ou ''f"). São módulos com seção transversal de 80 mm x B0

mm. constituídos por lâminas cle PVC com espessura de 1,8 mm (Figura 4);

lilódulo de acabamento: perfil com espessura de 1,8 mm, utilizado para dar acabamento

nas faces dos módulos multifuncionais;

UàOuto canaleta: perfil utilizado dentro dos módulos básicos, para permitir a passagem

de fios e cabos. A base e o topo devem ser fechados, para não serem preenchidos

com concreto. A seção transversal deste perfil é trapezoidal, com base menor de 40

mm, base maior de 55 mm e 40 mm de altura (Figuras 5 e 6);

a

a

a

e&t Gr*rl{tr

\.

l-*
L-t

ré&rc hür#it!4

Ffuura 3 - Perfr de Pl/C {módubs 'l') ropladc
peb perfil de mpbneno {'perfil mplef}

F[ura 4 - Esquema do perfil multifuncbnel
pcicimado no eír@ntroentre pared€s tplaote)

Fluga5- Ferfil canaleta dentnldo rnóduh
hísho e vbta de abs$ra Fara fixaçao de

caixinhaelétrka.

F[ura 6- Esqueffir em planta do perfil canateta
denrodonródulo tÉsko.
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tt/ódulo de Acabamento das aberturas: perfil ,,U,, com 90mm de largura, com 2g mm deaba de cada lado e 5 mm de espessura, usado como acabamento ao redor das aberturasde lanelas e portas;
IModulo Especial: PerfilÍlo qual é passada a tubulação hidráulica (Figuras 7 e g). sãomodulos de 100mm x 75mm, constituídos por taminas ãe pvc com espessura de'1,8mm; nesses perfis são previstas duas tampas, para não permitir o vazamento deconcreto, sendo uma interna e outra encaixada i,,clicada,) de forma quã óã.", *",removida para realizar serviços de manutençao i, in-"trr"ção e reposicionada aposreparos.

A ancoragem da parede à fundação é realizada com barras de aço de 10 mm de diâmetro (cAso)a cada 800 mm. Essas barras de aço têm 600 .n, à" 
"àrprimento, 

sendo, que deverá serexecutado a fixação da barra n" 
"rp"..rra do radier.

A fixação da barra 0." 
3ç-o à fundação é realizadapor ancoragem química, com adesivo estrutural

l.ftXí:,5,J:ã,"8;ã #i",,.,ãã,,.,, 
d;;;;;;,õ,.ãl,ol,,stas nos 

"n*ntÃ entre paredes

As paredes são armadas com barras de aço de 10 mm de diâmetro (cA so), sendo as armadurasverticais posicionadas nos encontros entré paredes à nã, 
"xr"midades 

de vãos. Tais armadurassão emendadas por transpasse ,o. ,rirnqres ancorados na fundação, sendo amarradas aosmesmos com arame recozido em duas posições. ns 
"iílouras horizontais são posicionadasnas regiões de vergas e contravergr., á em tódas ,, p"r"áã, na região de respardo (cintamento::nH",HLff r x1,:fi ,"i: Jit :*:,:,*i Íix,,".,y 

o. 0,,ãã. ; ;, 
" 
; il, i d a o e s, p a à

sequêneia de execução/rnterface com demais sistemas construtivos
As atividades para montagem do sistema construtivo estão descritas de forma simpres de acordocom a sequência adiante, após a .oráir.ao o" Éi" oã"rr.orçao trpo radier:

. marcação do eixo das paredes e c
m a d e iia, .", í,,áiaãift;, ;: ;#:',,i,".!T ::,,à: I :,'#::.d I f;fl 

":; 
j;" 

:,"i?l ;:largura da mesma, para a montagem. Rs guias seiãJãIrror. após concretagem.. Locação dos pontos de ancoragem e execução dos furos;
' colocação das barras de ancoragem e aplicação de adesivo estrutural;
' Àlontagem prévia dos painéís, a partir dos módulos básiccs e ce;-fis ce ascplamento,
' Posicionamento dos.paineis e dos módulos murtifuncionais para composição das paredes(os perris são identifi."áã. ;;";ii;r"tas de ,"o,0á 

"oi o projeto dé moduração da

a

:.

rl

'. .,j

'..*-r"::::re:::ç:i

ffi{§a.Ftr.

L*lo!*..1*-,.

Ffuura 7 * Módub especial usado para prcagem
de [, bu lações hiJráu fica

Ff,,ura8-Vhta de urna paredecom nrbutação
hserila nm nróduhs especiab
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P ROJ ETO D E IRAIVSPOS/ÇÁ O

SISTEMA CONCRETO PVC
edificação e são montados segundo essa sequência);

lntrodução de perfil de acoplamento entre painéis adjacentes e entre os painéis e os
módulos multifuncionais, com aplicação prévia de vaselina nos perfis de acoplamento. Na
medida em que os painéis de PVC pré-montados são posicionados entre as faces das
guias de metal ou madeira, são aprumados e escorados de modo a impedir que os ventos
promovam o seu desalinhamento;

Posicionamento e colocação dos módulos canaleta interno aos módulos "1", de acordo
com o projeto elétrico;

Posicionamento das armaduras verticais: a armadura vertical é inserida durante a
:rcntagei'n Ccs pe!:lriis ;le P\"/C. ){c r'r'rci-n.i:-itc Ca int:-o,-luçã,: ac perill de acoplarner:to, a
painel que contem ferragens verticais é elevado do piso possibilitando a amarração entre
estas armaduras e os arranques ancorados ao elemento de fundação;

Posicionamento das armaduras horizontais: a armadura horizontal é inserida durante a
montagem dos painéis de PVC, sendo posicionadas na região das vergas e contravergas
e apoiadas nos furos oblongos das nervuras entre perfis de PVC;

Posicionamento das tubulações hidráulicas: as tubulações hidráulicas verticais são
introduzidas nos módulos especiais pelas extremidades superiores, após o
posicionamento e travamento dos painéis na sua posição definitiva. No caso de eventual
tubulação horizontal, esta deve ser montada nos painéis fora da posiçãodefinitiva;

Preparação dos escoramentos nos vãos de janelas e portas, evitando deformação dos
perfis dessas regiões na concretagem. Os escoramentos das portas são inseridos antes
da concretagem. Os escoramentos das janelas devem ser inseridos nas aberturas após
a concretagem ter sido feita até o nível do peitoril;

Concretagem das paredes: a concretagem é iniciada na parte de baixo das janelas, onde,
posteriormente, são posicionados os escoramentos. Segue-se com a concretagem
contÍnua de terço em terço das paredes. O tempo máximo eÀtre a concretagem dos teiços
de uma mesma parede é de 45 minutos. Utilizam-se acessórios (Funil e Bomba de
lançamento) para facilitar lançamento do concreto no interior das formas de pVC,
evitando-se que haja deformação do perfil pela pressão do concreto e escorrimento sobre
;.s iaces oas pa|e<jes;

' Limpeza das faces das paredes imediatamente após concretagem: adotam-se
procedimentos que não danifiquem a superfícies dos perfis de PVC (laüagem com água
corrente e uso de esponjas macias);

' Colocação das estruturas metálicas apoiadas na parede (altura de respaldo das paredes),
com um intervalo de no mínimo de 3 dias após a concretagem das paredes, tendo o
cuidado de se evitar choques na montagem;

' FixaÇão das janelas à parede com parafusos e buchas de náilon e, eventualmente,
também utilizando espuma de poliuretano expandido. A interface entre laneta e parede épreenchida por selante a base de poliuretano.

As figuras 11 a20 ilustram algumas das etapas de execução do sistema construtivo Global.

.:SS: :--l-
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Figura 11 - Elenrento de fund4ã,o com
planiilade adequada

Fkura 12- Fixaç5o da barrr de anorqernà
fundação com ad€sivo epoxi

Ffuura 15 - Ferrryem pcicirnada na rqüio da
contre-lrerga

Ffura 16- Esmrarnenb de aberürra de porm
parecÍ)ncretagem

F§ura 13 - Paforéis & PVC prênnHadu na
fábriã

Flura 14- Painárs de PiÍC pmicbnadc e
escoradm
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SISTEMA CONCRETO PVC

Ligação entre parede e etemento de fundação: a ancoragem da parede ao radier é realizada
com barras de aço de 10 mm de diâmetro (CA 50) e 600 mm de comprimento, a cada 800 mm.

A parte inferior da barra, de comprimento igual a 100 mm é fixada ao radier, com adesivo
estrutural à base de resina epóxi, conforme já descrito anteriormente. Os painéis de PVC são
apoiados ao elemento de fundação, o qual deve ter planicidade adequada (s 2mm/m) para não
gerar desvios de alinhamento, de prumo ou de cota entre os painéis, tanto na base da parede
quanto na altura de respaldo e estanqueidade final é garantida pela uniáo entre as faces de
contato do concreto já curado da laje de concreto com o concreto novo lançado no interior das
paredes e apoiado na laje do piso.

Ligação entre parede e forro: Esta ligação será processada através de um perfil tipo "L" fixado
na parede, na linha inferior do contato entre o forro e a parede, servindo de apoio à extremidade
do forro e fechamento as interfaces, forro/paredes.

lnterface entre parede e piso: As interfaces entre paredes e pisos serão fechadas através da
aplicação de rodapés de cerâmica, e aolicação de reiunte flexível, na região das juntas entre
paredes e piso, nas áreas molhadas.

lnterface entre paredes e instalações elétricas: o perfil canaleta é inserido no Módulo I,

vedada a.extremidade superior para que o concreto não a preencha e após concretagem das
paredes, a fiação é passada internamente nas canaletas.

lnterface entre paredes e instalações hidráulicas: a tubulação de alimentação de água fria é
posicionada ínternamente aos perfis especiais (módulo especial). A tubulação de esgoto de pias,
lavatórios, tanque, com no máximo 50mm de diâmetro, é posicionada internamente nos módulos
especiais.

lnterface entre parede e instalaçôes de gás: a tubulação vertical de gás é posicionada
externamente às paredes (aparente).

Referencias Normativas

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

trgura 2O - Âberulra da ianehc corn

rcabancnbcemPIIC
F§ura 1Il- Painéis de PllC concreüadc
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PROJETO DE TRANSPOS/ÇÁO
SISTEMA COIVCRETO PVC

4.3.2 Concretaqem

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Concreto fluido alto adensável - fck 25MPa.

Composição:
Cimento - consumo mínimo: 319 Kg
Areia - quantidade: 5621
Brita - i rpo: 01 - Quantidade'. 6'/4 I

Agua - quantidade 207 I

lt/assa específica do concreto: 2.500 Kg por m3

Fator água/cimento: 0,48 I

Aditivo Plastificante: (0,25 I a 1,251 por cada 100 kg de cimento)

Sequência de execução/!nterfaces com os demais elementos construtivos

Concretagem das paredes: a concretagem é iniciada na parte de baixo das janelas, onde,
posteriormente, são posicionados os escoramentos. Segue-se com a concretagem
contínua de terço em terço das paredes. O tempo máximo entre a concretagem dos terços
de uma mesma parede é de 45 minutos. Utilizam-se acessórios (Funil e Bomba de
lançamento) para facilitar lançamento do concreto no interior das formas de PVC,
evitando-se que haja deformação do perfil pela pressão do concreto e escorrimento sobre
as faces das paredes;

a Limpeza das faces das paredes imediatamente após concretagem: adotam-se
procedimentos que não danifiquem a superfícies dos perfis de PVC (lavagem com água
corrente e uso de esponjas macias);

ir*Íi :'erie ias l{crmativas

- ABNT NBR 6118, Projetos de estrutura de concreto - Procedimento.
- ABNT NBR 8953, Concreto para fins estruturais - C/assfflca ção peta massa especifica, por
grupos dé resrsÍéncia e consistência.
- ABNT NBR 12655, Concreto de Cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -
Procedimentos
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central.

4.4. ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA

A estrutura de apoio ao telhado adotado em nosso sistema foi a estrutura metálica. O conjunto
de estruturas formam várias coberturas em duas águas. Todas as treliças apoiam-se sobre
paredes de concreto PVC, conforme indica dos desenhos de detalhes de arquitetura.

4.4.1 Modulaçôes:

Estrutura Metálica de fixação Soldada, parafusada e mista:

Segue descritivo para a estrutura conforme o tipo de fixação a ser executado. Para a estrutura
com fixacão mista. valerá as duas descrições

4§c
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ESTRUTURa nnstÁt-tcA coM nxeçÃo soLDADA
características dos materiais e Dimensões dos componentes

A interface de ligação entre a estrutura metálica e as paredes de PVC será feita através de
chumbadorç Químicos em peças de aço CA-25 introduzidas na parede através de furos após
o concreto curado e rosqueados com porca e contra porca na estrutura de espera soldado no
banzo inferior da treliça, como mostram os detalhes da folha 01 do projeto de esirutura metálica.
A conexão entre o pilar do pátio coberto e sua respectiva estrutura será feito através de porcas
parafusos que se conectarão através de uma estrutura de espera com perfil "L" soldado no
banzo da viga.

Ísrp'-j?Ll p.Â lli F?Â l- : Ê"r, c o ir{ F! i{À ÇÃ c i}Â FrÂ !-.use DÂ
características dos materiais e Dimensões dos componentes

A interface de ligação entre a estrutura metálica e as paredes de pVC será feita através de
chumbadcjres químicos tipo parabolt (1t4 x 1 /a") introduzidas na parede através de furos após
o concreto curado e rosqueados até a expansão do mesmo.
Paraa estrutura do pátio coberto e passarela, a pré-montagem éfeita emfábrica, soldando as
tesouras e peças de conexões. Essas peÇas, treliças e tesouras deveram ser içaáas e locadas
em seus respectivos locais na obra, usando lígaçáo do típo parafusada

A conexão entre o pilar do pátio coberto e sua respectiva estrutura será feito através de porcas
parafusos que se conectarão através de.uma estrutura de espera soldado no banzo da viga. Aancoragem dos mesmos é feita através de chumbadores químicos.

Referenc ias Normativas

Para consideração das ações nominais foram utilizadas as seguintes normas:- NBR 6123:1999. Forças devídas ao vento em eomcãções;- NBR ü2a:19g0. cargas para o cárcuro de estruturas-de edificações.

Para o dimensionamento dos elementos estruturais foram utilizadas as seguintes normas:- , NBR 868'1:?0c3 
f.ooes s seEuiai.lÇa i.:es estiuturas - F;-cccci;rier-iti;;- NBR 8800:2008' Projeto de eitrutuias de aço e de estruturas mistas de aço e concretode edifícios;

- NBR 14762'2010' Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis{ormados a frio _ procedimento;
- ANSr/ArSC 360-10. specification for structurar steer Buirdings.- ANSI s100-07' North American specification ror iÁe Design of cotd-Formed steetStructural Members.

4.5. COBERTURAS

4.5.1 com iso ento term cús tco

características dos materiais e Dimensões dos componentes

serão aplicadas telh-as do tipo Termoroof composta de 2 faces e! aço galvalume pré-pintada nacor branca (Ral 9003) interligadas pár * núcieo isotante eÃ nrR 1Ésp-uma oé'ãoriisocianurato)com retardante de chama, culo isoiamunto,p?.:_..yi ;;.; 
"sp"uncà 

,'p.runt" ,o-rdada (tMEArv)
fi?,L:-tJâí1:J* ?,ff:iffiütede 

lorrdutibiridade terriü e de o,'ora icar)ã.rr"c ou 0,02i
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PROJ ETO D E TRANSPOS/ÇÁ O
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. Espessura da chapa de aço: 0,50mm

. Espessura do Núcleo isolante em PIR: 30mm

. Largura: Util: 1050mm - Total: 1 12Omm

. Comprimento: Variado

Sequência de execuçãollnterface com os demais elementos construtivos

Os procedimentos que garantem a execuÇáo dos serviços de cobertura e a integridade física dos
materiais utilizados são os seguintes.

' O local aonde deverá ser armazenado os materiais deverão ser protegidos de ventos e
:L;';a, 'ieve;-iaio estar pieiio e iiriipc, cjesra íorrna evitanclo «ietxar as teihas oesequilibraoas
e desniveladas.

. O Descarrego deverá ser executado manualmente, tendo o cuidado para evitar arranhões
na chapa e danos no revestimento da telha.

. As telhas deverão ser manuseadas pelas laterais, evitando sustentá-las somente pela
chapa externa.

' Para a acomodação das telhas sobre o piso aonde será colocada, recomenda-se utilizar
os calços utilizados durante o transporte da mesma.

' As terças aonde serão colocadas deverão estar todas níveladas entre si, respeitando
linearmente a inclinação do projeto de cobertura.

conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As conexões da telha e do fechamento metálico com a estrutura metálica serão realizadas
através dos parafusos de fixação.
Segue abaixo, tabela que informa o espaçamento de terças permitido pela telha Termoroof plR
30mm 2 facês 0,5mm assim como a carga específica deéta terha.

§3Fât!un
tl'rc|Õ

{Wm".K) (xsl',) t§§ 3@0 3500
mm mm

;dre

65

7A

,i,- ,.... i

ã5 190 140 1OS ,
0,6167

Í Fato{ dê conveÍsâo: jwme-K=0,g60kceft_m?.C
"caÍgas carcirradas de acoÍdo com Noímâ Européia EN 14s0g/2002 e admitindo umâ riâcha u120

Referencias Normativas

- ABNT NBR 14514, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal- Requisitos

4.5.2 ra na olatibanda. rela. pátio berto

características dos materiais e Dimensôes dos componentes

Fornecimento de telha em aÇo pré-pintado, perfil trapezoidal com bordas uniformes permitindo
encaixe com sobreposições exatas, com comprimentos e larguras de diversos padrões eespessura de 0,5 mm.

Sequência de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

Os procedimentos que garantem a execução dos serviços de cobertura e a integridade física dos
l"rlc'l::rs 'ri:iizaÍcs sãc cs segu:i.lt.Js.

l

r\

Sr,,--l.-.........-
(S.s.-.--1-/-
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SISTEMA CONCRETO PVC

1. Na Platibanda deverá na aplicaÇão e montagem das telhas deverá obedecer ao

alinhamento frontal, garantindo o alinhamento e nivelamento das telhas na parte superior

2. Na Platibanda posicúnar a primeira telha sobre a estrutura da platibanda, considerando

o esquadro da unidade.
3. Na cobertura do Pátio Coberto e nas passarelas deverá obedecer ao projeto arquitetônico

e cobertura, posicionando as telhas de forma atender sempre o esquadro da edificação'

4. Alinhar o telhado sempre pelo parte frontal.
S. Em todas as áreas aonde será aplicada as telhas, fixa-la telha com parafuso passante

em cada terça, sobre o trapézio da telha.
6. Posicionar sêmpre a segunda telha, transpassando a chapa lateral sobre a primeira telha,

pressionando-a lateralmente para uma perfeita união entre ambas as partes.

Referenclas Normativas

- ABNT NBR 14514, Telhas de aÇo revestido de seção trapezoidal - Requisitos

t*.6. FORRO

4.6.1 Forro de fibra mineral em lã de vidro

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Composto de painel modular mineral em lã de vidro, com revestimento de PVC micro perfurado,
com excelente índices de absorção sonora e isolação térmica, o forro ISOVER de 25mm de

espessura, permite o acesso a instalações sob o teto, sáo de fácil manutenção e possuem

elevada resistência ao manuseio. O forro será suspenso através de perfis metálicos fixados na

estrutura metálica da coberta.

Sequência de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

. A instalação do forro será executada através de perfis metálicos que serão fixados na
estrutura metálica da cobertura.

. Deve-se inicialmente determinar o pé direito e iniciar a marcação do nivelamento dos
perfis, em seguida, fixar as cantoneiras em todo o perímetro da obra com espaçamento
máximo entre parafusos de 0,625m.

. Ao instalar os perfis principais (longarinas) apoiando-os nas cantoneiras e fixando-os a
estruttira metalica da cotrerta através de pendurais (regulador e tirante )

. A instalação dos pendurais deve ser dimensionada de forma a não ultrapassar altura
máxima de 15 cm, havendo necessidade, deverá serexecutado uma estruturaauxiliar.

. As luminárias serão fixadas nos perfis do forro e devem ser colocadas no sentido
transversal.

. Os ventiladores do teto deverão ter um tirante de aço fixado diretamente na estrutura da
cobertura metálica.

. Concluído a montagem da estrutura de sustentação do forro, deve-se iniciar a colocação
das placas sobre os módulos, devendo atentar para a instalação das presilhas para
travamento das placas nos perfis, impedindo que as mesmas soltem-se com a ação do
vento.

. Ao manusear as placas de forro, atentar para que os profissionais envolvidos na
execução estejam com as mãos limpas para que não haja manchas no forro.

. Em caso de recortes em placas retangulares, o reparo da pintura deve ser feito com uma
nova pintura, utilizando uma mistura composta de 2 partes de massa acrílica e 1 parte de
látex PVA branco fosco.

. O foiro terá uma ligação com a estrutura metálica da cobertura através de uma "estrutura
secundária "que funcionará r:orri interligação dos perfis metálicos que dará sustentação
as placas e a estrutura original da coberte.
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Nas paredes de concreto - PVC, a união se dará através da fixação de um perfil

L-combuchaS-8.

Referencias Normativas

- ABNT NBR 10412, Ptacas de isolante térmico lã de vidro - Determinação das dimensões e

propriedades físicas - Método de ensaio;
- lT-1O-classe ll A - tnstrução Técnica no 10 do Corpo de Bombeiros o da Prefeitura Municipalde
São Paulo

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Forro extrudado em perfis de PVC rígido, lineares, impermeáveis, na cor branca, uniforme (ABNT
NBR 14293); superfície lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras de 200mm e

espessuras de 8mm. Sistema de sustentação constituído por pendurais, estrutura de sustentação
metálica, acessórios de fixação e arremates de acabamento.

Sequêncla de execução / lnterface com os demais elementos construtivos

. A instalação do forro será executada através de perfis metálicos que serão fixados na

estrutura metálica da cobertura externamente.
. Deve-se inicialmente determinar o pé direito e iniciar a marcação do nivelamento do forro.
. Deve aplicar uma cantoneira no encontro do forro com as paredes externas para fazer o

acabamento das mesmas.
. Concluído a montagem da estrutura de sustentaçáo do forro, deve-se iniciar a colocação

das placas de PVC, aplicando arrebites evitando em todas as placas, com a finalidade de
evitar que as mesmas soltem-se com a ação do vento.

. As lÚminárias deverão ser fixadas em pendurais independentes fixados na estrutura
primaria do forro.

Referencias il{ormativas

- ABNT NBR 14371-, Forro de PVC - Rígido para instalação.;
-,'r.Diil i,iBR i42ô5 - Peiis de ilVC

4,7. ESQUADRIAS

4.7.1 Janelas de Alumínio

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

As esquadrias de alumínio (anelas, caixilhos, perfis, básculas) serão anodisados na cor natural,
fixadas na estrutura do PVC, conforme projetos.

Os perfis de alumínio serão "Série 25", os vidros serão liso comum liso incolor, espessura mínima
6mm.

1i
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Sequência de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

Deve-se haver cuidado especial para que as amarraçôes não sofram qualquer

deformação, quando parafusadas aos chumbadores ou contra marcos.

Deverá assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, características que será

fiscalizada.

Detalhamento de fixacão das portas e ianelas

A fixação é feita através de buchas plásticas com parafusos e espuma de PU expandido
se necessário.

Na vedação das esquadrias (portas e janelas) será utilizado selante elastomérico a
base de poliuretano Np1 da Basf.

a

a

a

Referenc ias Nornrativas

- ABNT NBR 1 0821-1 Esquadias exÍemas para edificações - Parte 1: Terminotogia;
- ABNT NBR 1 0821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;
- Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de abras de
Edificações Públicas (2a edição):TCU, SECOB, 2009.

,1 ,7.? lro:tas d -t',-.'í*: -.
d!ur!rLt!'r

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Asfolhas'de porta deverão ser executadas em aluminio. A colocação das peças deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

Sequência de execuçãollnterface com os demais elementos construtivos

inicialmente serão assentados os contramarcos, com buchas e parafusos, cuja bitola e
quantidades serão especificadas pelo fabricante ou ainda mediante chumbadores de
penetração em aberturas no concreto ou nas alvenarias. Nesse caso, as peças serão
escoradas e mantidas no prumo até que a argamassa endureça completamente.
Os marcos serão assentados sobre os contramarcos, por meio de encaixe ou parafusos. 'r . r'
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OS marcos, em janelas e portas de correr, funcionam como guias das folhas
janela e portas de abrir, funcionam como batentes.
As folhas (quadros móveis) das portas e janelas serão instaladas sobre os marcos,

através de rodízios internos (roldanas), quando forem esquadrias de correr e por meio de
pinos tipo macho e fêmea (guias e ponteiras), no caso de esquadrias de abrir.

Os vidros ou venezianas próprios das esquadrias serão instalados sobre as folhas.

Referencias Normativas

- ABNT NBR 1 0821-1 Esquadrias extemas para edificações - Parte 1: Terminologia;
- ABNT NBR 10821-2'. Esquadrias externas para edificações - Pafte 2: Requisitos e c/assfficação;
- Obras Públicas: RecomendaçÕes 8ásicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de

Edificacões Publicas (2a ediÇão't: TCU, SECOB, 2009.

4.7.3 Portas de madeira

4.7.3.1 Madeira/Ferragens

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira
compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de
3 mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 8 cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no
mínimo 8 parafusos por marco.

Asferragens'deverão serde latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio ezinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso
das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras
deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança,
deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

ilas redes inCicaCas i:n: prc;el:, or:Ce: sa aienrJe a l(BR gC5C, sei'ã:: c,;locados puxadcies
especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

Sequência de execuçãollnterface com os demais elementos construtivos

. Verificar o prumo e nivelamento do batente

. Colocar a porta fixada dentro do batente parafazer a marcação dos locais de fechaduras
e dobradiças.

. lnstalar dobradiças e fechaduras com ferramentas apropriadas

. Assentar a porta diretamente no batente através do parafusamento das dobradiças no
batente.

. Pintura: Antes dos elementos de madeira receberem a pintura esmalte, deverão ser
lixados e receber no mÍnimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

Referencias Normativas

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

m
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4.7.4 Portas de vidro

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Portas em vidro temperado de espessura 10 mm, duas folhas, 1,90 x 2,10, de abrir conforme
projeto.

Dimensões: í ,90 x 2,1O x 1Omm espessura

Sequência de execução:

. Sistema de fixação no piso e no teto, através de ferragens para portas pivotantes, para
montagem de portas duplas.

Referencias Normativas

- ABNT l'-,lBR 11706 - Vidros na construção civil - Esoecificações

4.7.5 Telas de preteÇão em nylqn

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas
áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é composto de Tela de
fibra de vidro revestida em PVC que náo propaga fogo e anti-fungo, não desfia, removível, presa
com prendedor tipo "Borboleta" nas laterais e parte superíor, sendo a parte inferior fixa (Canela
em Alumínio), borda em Alumínio na cor Branca, e acabamentos nas quinas em PVC.

Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.

sequência de execuçãollnteúace com os demais elementos construtivos

. lnstalar a moldura em alumÍnio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto.

o A tela deverá serfixada na barra de alumínio.
. A moldura deverá ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com

acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.8. IftfiPERtuXEABtLlZAÇôES

4.8.1 Tinta rnosa

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de solvente.
Anti-corrosiva e impermeabilizante.

Sequêncla de execução/lnterface corn os demais elernentos construtivos

A superfície deverá estar limpa, retirada toda a sujeira e empecílhos que comprometam
a eficiência do produto.
A forma correta é a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes,

MEMORIAL DESCRITIVo cREcHE MoRADA Do SoL 28
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necessitando um tempo de'12 horas em a 1a e aZa demão.
a A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação

Referências com os Desenhos do Projeto de Transposição

- ABNT NBR 9575 - lmpermeabilização - Seleção e projeto
- ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização - Procedimento
- ABNT NBR 15352 - Jtlantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de
polietileno Iinear (PEBDL) para impermeabilizaçáo
- ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização

4.9. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

4.7.6 Pisos

. 4.7.â.. Plse er:" ce.r'âmica 45xá5cni

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Pavimentação em piso cerâmico PEI-4;

Peças de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura)

lvlodelos de Referência:

Marca: Eliane ou similar; Coleção: Cargo Plus White, Cor: Branco (410 mm x 410 mm)

lVlarca: Alfagres ou similar - ref. S0BA Cor: Branco (41Omm x4l0 mm)

A camada de acabamento do piso cerâmico deverá apresentar coeficiente de atrito dinâmico
maior ou igual a0,4.

Sequência de execuçãollnteúace com os demais elementos construtivos

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-04, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e esoaçadores
iliástrccs ên"l cíuz ie diriiensâo tí-rdtcaoâ peici n.iodelo referérrcia.
Será utilizado rejuntamento cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrialadequada para o assentamento
de cerâmica, sobre contra piso de concreto. O enccntro com os fechamentos verticais será
revestido com cerâmica com altura de 7cm.

ô

a

Referencias Normativas

- APNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico - Procedimento;
- ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento -Terminologia;- ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento -classificaãão;- ABNT NBR '13818, Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e metodos de ensaios;
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4.7.6.2 Piso tátil - direcional e de alerta

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Piso cromo diferenciado tátil de alerta I direcional, em borracha para áreas internas e externas,
em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta,
marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo. Recomenda-se a utilização do tipo lntegrado (de
borracha), para uso em áreas internas e externas - inclusive molhadas e molháveis.

Piso Tátil Direcional/de Alerta em borracha lntegrado (áreas internas e externas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em
áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente,
exceto aquele existente no próprio relevo.

. Dimensões: placas de dimensões 250x250, espessura 1Omm,

. Cores: amarelo e vermelho.

Sequência de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

. Pisos de borracha assentado com argamassa;

. O contra piso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado,
desempenado e rústico,

. Efetuar limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola branca;

. A argamassa de assentamento deve ter traço 'l:2, com mistura de cola branca e água na
proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento: 4latas de 18 litros de
areia:S litros de cola branca:3S litros de água). Assentar o piso batendo com martelo de
borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Características dos materiais e Dimensôes dos componentes

O acabamento (caráter somente estético) será em pintura dupla função em paredes internas e
çxternas. iir:tei'ial ciesenvolvicio Êâra aclicação direia scbre pVC, r-lisparsanrjo c rlsc Ce :intes
de fundo ou promotor de aderência, exerce a funçáo de Primer e Acabamento, por este motivo
tem dupla função. Possui secagem rápida e ótima retenção de cor e brilho quando exposto ao
tempo.

Sequência de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

. Remover completamente as impurezas contidas nas regiões aonde será aplicado,
removendo óleos, graxas, massas de cimento, entre outros.

. Depois de efetuada a limpeza da superfície aonde será aplicada a tinta, deverá ter o
cuidado de evitar que na hora da aplicação da tinta através de pistola, os materiais
propaguem para outras regiões, como por exemplo, piso, esquadrias.. Para aplicação através de Pistola convencional, deve-se homogeneizar o conteúdo da
embalagem por meio de agitação mecânica ou pneumática.

. Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem, em seguida,
adicionar o diluente nas proporções indicadas, sob agitação, até completa a
homogeneizaçáo.

. Deve-se utilizar Pistola convencional com pressão de atomização entre 60 a 65psi, ^,
pressão no tanque de 10 a 20psi.
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4.7 _8 Bancadas, divisórias em qranito

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

. Bancadas e Divisórias em granito cinza andorinha com acabamento Polido;

. Dimensões variáveis, conforme projeto;

. Altura das Divisórias: 0,80m nos sanitários infantis (vão com altura de 23cm do piso ao

início do painel);
. A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). "Ver cada ambiente

ampliado;
. As bancadas da cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e salas de aula deverão ser

instaladas a 90 cm do piso;
. Espessura do granito: 20 mm.

Seqüencia de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

. A fixação das bancadas de granito so poderá ser feita após a colagem das cubas
(fceiizaCa peia rna;i',rcrai ia;.

. Para a instalação das bancadas de granito, deve ser apoiadas em cantoneiras de aço,
parafusadas nas paredes com buchas S10.

. As. prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e

detalhamento em projeto.

4.10. LOUÇAS E METATS

4.10.1 Louças

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

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

4,10.2 Metais I plásticos

Características dos materiais e Dimensões dos compcnentes

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto de transposição adota que todos os metais da escola sejam de
marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

4.11. ELEMENTOSMETÁ!-ICOS

4.11.1 Portões de Acesso Principal

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Trata-se de portões formados com barras verticais de ferro, com perfis cilíndricos de
aproximadamente 3 cm de diâmetro (cu quadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais
(inferior e superior).
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4.11.2 Castelo D'Aqua

Características dos materiais e Dimensões dos componentes

O projeto padrão de lnstalações Hidráulicas contempla o Castelo D'Agua com capacidade para
24 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura metálica cilíndrica, confeccionada em aço
carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor AMARELO OURO) e pintura ínterna

em epóxi com certificado de potaniedade.

4,12. FAISAGTSMO E ÁREAS EXTERNAS

O Fornecedor será responsável pela elaboração e implantação do projeto de paisagismo ao qual
deverá ser implantada nos terrenos padronizados pelo FNDE.

4.12.1 Forração de Grama

v Características dos materiais e Dimensões dos componentes

! Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas
e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e
ornamental forraçáo deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio;

- Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento ou em
placas;

tr/odelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais;

Seqüencia de execução/lnterface com os demais elementos construtivos

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos
os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc.
O solo deverá receber adubação.

L Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro.
Para facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia,
proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama.

fase de acabamento do plantio.
i As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade,

e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

!

l
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HttlRossANITAR!A.§

s.1 INSTALAçoes oe Áe uR rnln

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Tipo B foi consideradapopulação equivalente ao número de usuários pievistos para o estabelecimento (120 crianças e
25 funcionários).

Nas instalações Hidráulicas serão utilizados Módulos Especiais de 100mm X 75mm, constituídospor lâminas PVC com espessura de 1,8mm, por onde passarão a tubulação hidráulica.
Em caso de manutenção das instalações hidráulicas remova a tampa de acabamento do móduloespecial e posteriormente a tampa de contenção de concreto. euebre o concreto para acessara conexão defeituosa' Após reparo, recompoárra o concreto e recoloque a tampa de contençãoe posterior a tampa de acabamento do módulo especial.

5.1.1 Sistema de Abastecimento

fa3 o 'o"il"nto. de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado umsistema indireto, ou seia, a água provenÍente da rede p,iÚiú" não segue diretamente aos pontosde consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir osuprimeçto de água da edificação em caso de inter.r.upção dc abastecims.+ç p.-t" .*n.unr:icná:ialocai cje água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foiestipulada é equivarente a dois consumos diários oa eoificàlao.
A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da ediÍicação, abastecerádiretamente o reservatório inferior do castelo d'água (reservatório R1). Através do sistema derecalque previsto na casa de máquinas, a água e bãmbeada do reserv"íorio í pn^o reservatório2' por meio dos comandos automáticos que acionam e desligam as bombas lontorme variaçãodos níveis dos reservatÓrios- A água, a partir do reservatório ã, segue peta cotuna de distribuíçãopredial para os blocos da edificafão, como consta nos desenhos do projeto.

5,1.2 Ramal predial

os hidrÔmetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada doimóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. o hidrômetro terádimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.
A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em pVC Rígido, para abastecer oreservatório inferior (R1) do castelo d'água. Deve haver livre acesso do pessoal do serviço deAguas ao local do hidrômetro de consumo.

5.1.3 Reservatório

o castelo. d'água enn estrutr:ra nnetálisa-iip.t ciiincr:r pr'é-ía:r-icacc, abrigará ilois reservatórios,sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capaciaáoã totar de 24.000 litros. o reservatórioinferior é destinado ao recebimento da água da redã públic..-o ,"ruratório superior e destinadoà reserva de água 
,para consuro, proJ"niente do ,"."rátório inferior, recalcada através doconjunto motor-bomba.

A casa de máquinas, localizada abaixo do resenratório inferior, é destinada a instalação dosconjuntos motor-bomba.
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ReÍerencias Normativas

- ABNT NBR 5626, lnstalação predial de agua fria'.

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-IJ com junta soldávet para sistemas prediais de
água fria - Reguisifos;

- ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de pVC rígido;

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

- ABNT NBR 982'1 , Conexões de PVC rígido de junta sotdávet para redes de distibuição de água
- Tipos - Padronização',

- ABNT NBR í 0281, Torneira de pressão - Requisitos e método,s de ensaio;

- ABNT NBR 1 1535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa - Especificação;

- ABNT NBR 1 1778, Aparelhos sanitáios de mateial prástico - Especificação;

- ABNT NBR 1 1815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede - Especificação;

- ABNT NBR 13713, lnsta/ações hidrauticas prediais - Aparethos automáticos acionados
mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - RequisiÍos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 1401 1, Aquecedores instantâneos de água e tomeiras elétricas -RequisiÍos;
- ABNT NBR 14121, Ramal prediat- RegisÍros tipo macho em tigas de cobre -RegursiÍos;
- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e metodo.s de ensar6;
- ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica - Requisitos e métaclos de ensaio;
- ABNT NBR 14878, Ligações ftexíveis para aparethos hidráulicos sanitarios - Requr'siÍos e
metodos de ensaio;

- ABNT NB.R 15097-1 , Aparelhos sanitários de mateiat cerâmico - Parte 1 : Regulsifos e métodos
de ensaios;

- ABNT NBR 1 5097-2, Aparelhos sanitáios de materiat ceramico - Parte 2: procedimentos para
instalação',

- ABNT NBR 15206, lnsta/ações hidráuticas prediais - Chuveiros ou duchas - ReguisiÍos e
métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423 , vátvuras de escoamento -RegurbiÍos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 1 5491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias-Regursitos e métodosde ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisitos e método.s de ensaio - parÍe í; Regisfros depressão;

- ABNT NBR 'l 5705, /nsta tações hidrauticas prediais -Registro de gaveta -Regursitos e métodosde ensaio:

- ABNT NBR 1 5857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias- ReguislÍos emétodos de ensaio;

".\lli'nr8;'qr:iüLilannentadci'as do Capítuio ',r'- Títrrio ii, Ca CLT, reiativas à Segurança e Meclicinado Trabalho:

- NR 24 - condições sanifán'as e de conforto nos Locais de Trabalho:
- DMAE - Codigo de tnstatações Hidráuticas;

- É8-368172 - Torneiras; _

- NB-337/83 - Locais e lnstalações Sanitárias tr/odulares.

=:-
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5.2 TNSTALAÇÕes oe Áeuas PLUvlAls

A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e

das calhas de piso.
As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas pelo terreno

conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que as interligam

com as caixas de inspeção.
O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: Condutos verticais e horizontais, caixas e

ralos.

i.üormas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 5680, Dlmensões de tubos de PVC rígido:

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial,

esgoÍo sanitáio e ventilação - ReqursiÍos;

- ABNT NBR 7231 , Conexões de PVC - Verificação do comportamento ao calor,

- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seçáo circular para águas pluviais e esgoÍos
sanitários - Regulsifos e métodos de ensalos;

A.BNT NBR í 0844 lnstalacões nrediais de áquas oluviais - Procedimento,

- ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitáio e drenagem de águas pluviais
utilizando-se tubos e aduelas de concreto.

5.3 !NSTALAÇOES Oe ESGOTO SANtrÁRlO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na
separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT
NBR Bí60 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

Nas instalações de Esgoto Sanitário serão utilizados ti/ódulos Especiais de 100 mm X 75 mm,
constituídos por lâminas PVC com espessura de í,8 mm, por onde passaráo a tubulação
hidráulica.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e Íora das
projeções do pátio e passarela. No projeto foi previsto uma caixa de gordura para receber os
efluentes prôvenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto
deverão ser em PVC rígido.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de
esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de
esgotos sanitários.

C eistera c.r'adiai de esg:ic:; si:r;táiics consiste ?l'ri iirr ccnjiintc Ca elarelhos, tr-rbulações,
acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

.5.3.1 Subsistema de Goleta e Transporte

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

. 2Vo para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
o 'l o/, para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.
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Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento
de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a
colocação e compactação. Em situaçóes em que o fundo de vala possuir material rochoso ou
irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a
integridade da tubulação a ser instalada.

Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com
recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 1ocm
de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.

5.3.2 Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas
extremidades superiores . As et'tremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos
tubos de ventilação.

5.3.3 Solucão lndividual de Destinacão de Esqotos Sanitários

Nos municíoios em que nãe hcuve:. i'eCe prihrica de coleta iie esgotos na região Cc
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambientalligentepermitirem, serão instaladas soluções individúais de destinação dãs esgotos. Essa sjluçãoconsiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o Projeto padráo disponibilizado.

O dimensionamento dessas utílidades foi baseado em uma população de projeto de .1S0
pessoas Tipo B, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 - Projeio,' construção'e operação desistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos - unidades de tratamentocomplementar e disposição final dos efluentes líquidos - ijroleto, construção e operação.

Referencias Normativas

- ABNT NBR 5645, Tubo cerâmico para canalizações;

- ABNT'NBR 5688, Tubos e conexôes de PVC-IJ para sisÍemas prediars de água pluvial,esgoÍo sanitário e ventilação - Regur'sitos;

- ABNT NBR 7229, Proieto, construção e operação de slsÍemas de tanquessépÍicos;
- ABNT NBR 7362-1 , sistemas entenados para condução de esgoÍo - parte í: Requr'slfospara tubos de pVC com junta elástica;

ABI\IT NBR 7362-2, S,'sÍei:;as er:fe;,'âdos paia conciuçãct deesgoio - pane2. Regulsrrospara tubos de pVC com parede maciça;

- ABNT NBR 7362-3, SrsÍemas enterrados para condução deesgolo - parte3: Regulsrtospara tubos de pVC com dupla parede;

- ABNT NBR 7362-4, SrsÍemas entenados para condução deesgoÍo - parte 4: Requisitospara tubos PVC com parede de núcleo celular,

- ABNT NBR 7367, Proieto e assenÍam ento de tubutações de pvC rígido para sistemas deesgoÍo sanitáio; v ' tYtvv Pq' 
\

- ABNT NBR 7531 , Anet de bonacha destinado a tubos de concretosrmples ou armado . i. :para esgotos sanifários _ Determinação da absorçáo de áiua; ,", , ! .

IúEMoRIAL DESCRITIVo cREcHE MoRADA Do SoL 36

409



cr.l----
ii.; - --'P RO J ET O D E IRAIVSPOS/ÇÁ o

SISTEMA CONCRETO PVC

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede

de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores - Padronização''

- ABiIT NBR g160, SrsÍemas prediais de esgoto sanitáio - Proieto e execução;

- ABNT NBR g161 , Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilaçáo - Formatos

e dimensões - Padronização;

- ABNT NBR gggo, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgoÍos

sanitários - RequlsiÍos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR gOSl , Anel de bonacha para tubulaçôes de PVC rígido coletores de esgoto

sa nitá rio - Especificação;

- ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coleto de esgoto sanitário - Verificação da

estanqueidade de juntas e/ásficas submetidas à pressáo hidrostática externa - Método de

ensaio:

- ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário - Veificação da

estanqueidade de juntas e/ásÍicas submitidas ao vácuo parcial interno - Método de ensaio;

- ABNT NBR 9063, Anet de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rígido coleÍores

de esgoto sanitário - Dimensões e dureza - Padronização;

- ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido para

esgoro plreaiai e ventiraçao - itimettsóes e ciureza - Faarctnzação;

- ABNTNBR9648, Estudodeconcepçãode sistemas deesgotosanitáio-Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimentoi

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoÍo sanitário - Procedimento;

- ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assenÍamento de tubulações de poli
(cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulaçÕes de poli
(cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para transpofte de água ou esgoÍo sob
pressão positiva;

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto
sanitário - Tipos e dimensões - Padronização:

- ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor
prediale srsÍema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água
esgoÍo ou drenagem urbana - Procedimento;

- ABNT NBR 13969, Tanques sépÍrcos - lJnidades de tratamento complementar e
disposÇão final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;

- ABNT NBR 14208, SlsÍemas entenados para condução de esgofos - Iuóos e conexões
ceramicas com junta elástica - RequlslÍos;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgofo sanitáio - Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC;

- ABNT NBR 15645, Execução cle obras de esgoto sanitário e drenagem de águas ptuviais
utilizando-se Íubos e aduelas de concreto;

- ABNT NBR 15952, SrsÍemas para redes de distribuição e adução de água etransporte
de esgoÍos sob pressão - Verificação da estanqueidade hidrostática em tubutaçõe,s de
polietileno;

- ABNT NBR 1 5979, SlsÍe mas para distribuição e adução de água e transporÍe de esgoÍos
soó pressão - Requisitos para reparo de tubulação de potietileno pÉ aO e pE 100;

Normas Resulamentadoras do capítulo u#ljtsLi^l];gs-",rtJôáESt.T"tr:BHslgrr?
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NR 24 - Condições Sanifárlas e de ConforÍo nos Locais de Trabatho:

Resolução CONATUA 377 - Licenciamento Ambientat Simplificado de SisÍemas de
Esgota m e nto S a n ita rio.

5.4 STSTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND|O

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos
os seguintes sistemas:

' Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem
os usuários da edificação.

' Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender
a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalaçao Oos extintores constam da planta
baixa e dosdetalhes do projeto.

lluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos instalados nas
paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.

' SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepções, plantas e detalhes constam no projeto.

O P.roieto de prerrençãc Ccnt:a lncêirCio é cor.:pcstc de:. Extintor de Gás Carbônico (CO2) de 6,0kg _ 3 unidade;
' Lumináría de Emergência de 30 Leds, autonomia de 6 hora - 24 unidades;. Placa com indicação de ,,SAÍDA, _ 3 unidades;
' Placa com indicação de sentido (direita ou esquerda) de saída de emergência para

fixar em paredes _ 26 unidades;

Referenc ias Normativas

NR 23 - proteção Contra tncêndios:

NR 26 - Sinalização de Segurança;

- ABNT NBR s41g, proteção de estruturas contra descargas atmosféicas;
- ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (siC) parasrsÍernas de potência - Terminologia;

,o 
"rft*T 

NBR 5628, componentes construtivo.s esÍrufurais - Determinação da resistência

- ABNT NBR 71gS, Cores para segurança;

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

- AFNT NBR 9442' Materiais cte construÇãc - Determinação da lndice ce ;:ropagaç,4csitperírcrai oe chama pero método do painet naiàrt"-l ieiádo au ensaio;
- ABNT NBR 10636, Parede divisóias sem função estrutural- Determinação da resistênciaao fogo - Método de ensaio;

- agi\lf NBR 10g98, Sr.sÍema de ituminação de emergência;
- ABNT NBR 1 1742, porta cofta-fogo para saídas de emergência;
- ABNT NBR 12693, sisÍema de proteção por extintores de incêndio;
- ABNT NBR 1 3434-1 , sinatização de segurança contra incêndio e pânico - parte 1: ^, 

iPfinCípiOS de pfOjetO; 
vv evvqtqt'lya vu't'tct 

't,uertoto e pAnlCO-

- ABNT NBR 13434-2, sinalização de segurança contra incêndio e pânico- pafte 2: 
'u ':i'"'
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- ABNT NBR 1 3434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Pafte 3:

RequrslÍos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 13714, SlsÍemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio:

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de
i n ce n dio - P rocedi me nto',

- ABNT NBR 14432, Exigências de resisÍéncia ao fogo de elementos construtivos de
edificaçõe s - P roce d i m e nto ;

- ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio;

- ABNT NBR 15808, Extrntores de incêndio portáteis;

- ABNT NBR '15809, ExÍlntores de incêndio sobre rodas;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

Regulamento para a Concessáo de Descontos aos Riscos de lncêndio do lnstituto de
Resseguros do Brasil (lRB);

NR-10: SEGURANÇA EÍU TNSTALAÇÕES E SERVTÇOS Etvl ELETRICIDADE Portaria
n.o598, de07l12l2)04 (D.O.U. de 08/1212004 - Seção 1).

iior'riras inter rracic.rnais:

EN 13823, Reaction to fire Íests for building products - Building products exctuding
floorings exposed to the thermal attack by a single burningiÍem (SBl);

ISO 1182, Buildings materials - non-combustibitity test,

ISO 11925-2, Reaction to fire fesfs - lgnitability of building products subjected to direct
impingement of flame - ParÍ 2: Single-flame source Íesf e ASTM-E662 - Standárd lrust method
for specific optical density of smoke generated by sotid mateiats;

- ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid
mateials.

â
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cã Lóqica

6.1 TNSTALAçÕEselÉrRrcAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteçóes e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 1 10V ou
220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão
até o poste da Concessionária.

Os circuitos. que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes, caixas de passagem e módulos tipo canaleta, padrão Global Housing System. Todos
os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção edurabilidade.
As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo
flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco possui um quadro
de distribuição. Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos os blocos têm origem no
QGBT, localizado na sala técnica do bloco multiuso, que seguem em eletrodutos enterrados no
scio;o;iÍ'i;;"ffe especrirüáürJ fiir pi'ojerr;. Cs airi'nentacjores foi-aür,jiiriensionaüos c«.lrn oáse rio
critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância entre os quadros de
distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.
Os alimentadores do quadro geral de bombas (OGB) e os circuitos de iluminação e tomadas do
Castelo d'água terão origem no quadro de distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais
prÓximo a sua implantação. A iluminação externa do Castelo d'água foi projetada a fim de atender
a uma iluminância mínima necessária à execução de serviços de manutenção caso se façam no
período noturno.
Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças,
- salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátío - por
segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As
tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para aisegurar a ástabiÍidade
de energia.

As luminárias de sobrepor e embutir especiÍicadas no projeto preveem lâmpadas de baixo
consumo dê energia como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônícos de alta
eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas
para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a íluminaçáo natural ao longo do
dia, permitindo acionar apenas as seções gue se fizerem necessárias , rácionalizando o uso de
energta..

Referenc ias Normativas

- NR 10 -.segurança em rnstarações e seruiços em Ereticidade;
- ABNT NBR 5123, Rele foteletrico e tomada para iluminaçâo - Especificação e método de
ensaio',

- ABNT NBR 5349, caóos nus de cobre mole para fins eletricos - Especificação;
- ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos ern sisÍemas de potencia;
- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminancia de interiores:

I,4EMORIAL DESCRITIVO CRECHE MORADA DO SOL 40
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- ABNT NBR 5410, /nsta/ações elétricas de baixa tensão;

- ABNT NBR 5413, lluminância de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos gráficos para instalações eléticas prediais;

- ABNT NBR 5461 , lluminação;

- ABNT NBR 5471 , Condutores e/éÍricos;

- ABNT NBR 5597, Etetroduto de aço-cahono e acessónbs, com revestimento protetor e rosca

NPT - ReguislÍos;

- ABNT NBR 5598, Etetroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca

BSP- Reguls/Íos;

- ABNT NBR 5624, Eletroduto rÍgido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e
rosca NBR 8133 - Requisitos;

- ABNT NBR 6516, SfarÍers - A descarga luminescente;

- ABNT N8R.6689, RequislÍos gerais para conduÍos de instalações elétricas prediais;

- ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação,
dimensões e tole râncias;

- ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e sÍarÍers - Especificação;

- ABNT NBR 10898, Stsfema de iluminação de emergência;

- ABt,.r t' rrrBti t 1839, Drspo sitivo-fusiveis oe baixa tensão para proieção de semrconduÍores -
Especificação;

- ABNT NBR 1 1841 , Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso porpessoa s autoizadas -
Fusíveis €bm contatos tipo faca - Especificação;

- ABNT NBR 1 1848, Dispo sitivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoa s autorizadas -
Fusivers com contatos aparafusados - Especificação;

- ABNT NBR 1 '1849, Dispo sitivo-f usÍveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas -
Fusíveis com contatos cilíndricos - Especificação;

- ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos- Determinação da conente defuga- Método de ensaio.,

- ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - padronização;

- ABNT NBR 1401 1, Aquecedores instantâneos de água e tomeiras elétricas- RequlsiÍos;
- ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras eléticas - Verificação da
resistência ao desgasÍe ou remoção da marcação - Métoao de ensaio;
- ABNT NBR 14016 , Aquecedores instantâneos de água e tomeiras etéticas- Determinaçáo dacorrente de fuga - Método de ensaio:

- ABNT NBR 14417, Reafores etetrônicos alimentados em corrente attemada para tampadas
fluorescentes tubulares - Requisitos gerars e de segurança;

"1B\jT fISR 'Í44'18, ReaÍc,'es ,;lsiró,';,'bos aiimenieCcs en carret;te aiternaila pera iempadas
fluorescentes tubulares - prescrições de desempenho;
- ABNT NBR 14671 , Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso domés tico e ituminaçãogeral similar- Requisitos de desem penho.

- ABNT NBR lEc 60061-1, Bases de tâmpadas, pofta-lâmpadas, bem como gabaritos para ocontrole de intercambiatidade e segurança - parte í: Bases de lâmpadas;
- ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação gerat;

:
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- ABNT NBR IEC 60238, Pofta-lâmpadas de rosca Edison;

- ABNT NBR IEC 60269-3-1 , Dispositivos-íusíveis de baixa tensão - Parte 3-1: Requisitos
suplementares para dlspositivos-fusÍveis para uso por pessoas náo qualificadas (dispositivos-
fusíveis para uso principalmente domestico e similares) - Seções I a lV;

- ABNT NBR IEC 60439-1 , Conjuntos de manobra e controle de baixa tensáo - Pafte 1:
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente ÍesÍados Ífil e conjuntos corn ensaio de tipo
parcial menÍe Íesfados (PTTA);

- ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2:
Reguisfospafticulares para linhas eletricas pré-fabicadas (srsÍemasde barramentos blindados);

- ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensáo - Pafte 3:
Regulsltos particulares para montagem de acessón'os de baixa tensão desfinados a instalação
em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros de
distribuiçãoi

- ABNT NBR IEC 60669-2-1 , lnterruptores para instalações elétricasfixas residenciais e simitares
- Parte2-l: ReguisiÍos pafticulares - lntenuptores eletrônicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2:
ReguisiÍos parÍiculares para tomadas para aparelhos;

'' A[]iü-i i.iBri NM 243, Cabos Àorac/os com poircioreto de vinita (PVC)ou lsolaobs com composto
termo fixoelastômero, para ÍensÕes nominais ate 450/750 V, inclusive - tnspeçáo e recebimtento;

- ABNT NBR NM 244, ConduÍores e cabos r'so/ados - Ensaio de centelhamento;

- ABNT Ngn rtlMl 247-1, Caôos iso/ados com policroreto de vinita (PVC) para tensões nominais
até 450t750 V - Pafte 1: Requisitos gerais (tEC 60227-1, MOD);
- ABNT NBR NM 247-2, Cabos rso/ados com polictoreto de vinita (PVC) para tensão nominais
até 450/750 v, inclusive - parte 2: Métodos de ensaios (tEC 60227-2, M'o;q;
- ABNT NBR NM 247-3, Caóos iso/ados com policloreto de vinita (PVC) para tensõe.s nomrnarsaté 4501750 V, inclusive - Pafte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para rnsÍa/ações fxas(tEC 60227-3, MOD);

- ABNT NBR NM 247-5, Cabos iso/ados com policloreto de vinita (PVC) para tensões nominaisaté 450/7s0 v, incrusive - pafte 5. caôos frexíveis rcoiaaàri (EC' 6022i-s, utool;
- ABNT NBR NM 287-1, Caôos iso/ados com compo.sÍos e/asfom éicostermofixos, paraÍensões
nominais até 4s0/7s0 v, inctusive - pafte 1: Requisito, gr.áo (tEc 60245_1, MoD);
- ABNT NBR NM 287-2, cabosiso/ados com compo.sÍos e/asÍom éicostermofixos, paraÍensÕesnominais ate 450/750 V, inclusive - Parie 2: Meto'dos de ensaros (tEc 6024s-2 MoD);
- ABNT NBR NM 287-3, cabos isolados com compostos elastoméricostermofixos, para tensõesnominais ale 450t750 V, inclusive - Parte 3: cabos isolados com borracha de silicone comlrança, :ssisteites ac caícr (lEC 60245-3 fuiOD);
- ABNT NBR NM 287-4, cabos isolados com compostos elastoméricostermofixos, para tensõesnominais até 4501750 V, inclusive - Parte 4: cordóes e cabos flexíveis (lEC 60245 - 4:2004MOD);

- ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - parte 1:Requisitos gerais (tEC 60454_1:1992, MOD);
- ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - parte 2:Ir/étodos de ensaio (tEC 60454_2:tg9Z, úOD);
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- ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 3:

Especificações para materiais individuais- Folha 1:Filmesde PVC com adesivossensíveis à

pressão (lEC 60454-3-1 : 1 998, MOD);

- ABNT ruàn ftU 60669-1, lnterruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas

- Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, tt/lOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:

Requisitos geraís (lEC 60884-'t:2006 MOD).

Normas internacionais:

- ASA - American Standard Association;

- IEC- lnternationalElectricalComission;

- NqC - National Eletric Code;

- NEMA - NationalEletricalManufacturesAssociation;

- NFPA - National Fire Protection Association;

- VDE-VerbandesDesutcherElektrote.

€.2 trysTALA.ÇÕçS ng C!-!!LqATtZ.dCÃ.C

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que não
recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários.

As soluções adotadas foram:

. Na sala dos professores, coordenação, Direção e Secretaria: adoção de equipamento
simples de ar condicionado;

' Nas salas de aula: adoção de equipamento simples de ar condicionado, bem como adoção
de ventiladores de teto.

Referencias Normativas

- ABNT NBR 10080, lnstalações de ar-condicionado para salas de computadores -Procedimento;

- ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor -
Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Ívlétodo de ensaio;
-ABNT NBR 1 1829, S.eguranÇa de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos
particulares para ventiladores - Especificação;

- AB\!T NJBR '1467?. Slste.r'nas Ce ccndlcionamento cle ar e i,eirtilaçãr - Execrçãc c* serviçes
de higienização;

- ABNT NBR 1 5627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração - parte 1: EspeciÍicação,
requisitos.de desempenho e identifi cação;
- ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeração - parte 2: Ír/étodo deensaio;

- ÔBNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e requisitosrelativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das ínstalações queafetam a quatidade do ar interior lrfniy;
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- ParÍe 1- ABNT NBR 1640í-í ,lnstalações de ar-condicionado - Srsfemas cen
Projetos dg s instalações;

- ABNT NBR 16401-2, tnstalações de ar-condicionado - SisÍemas centrais e unitários - Pafte 2:

Parâmetros de conforto térmico,

- ABNT NBR 16401 -3, lnstalações de ar-condicionado - SrsÍemas centrais e unitários - Parte 3:

Qualidade do ar interior.

Normas I nternacionais:

- ASHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers), Ventilation for Acceptable lndoor Air Quality:

- ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers), New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis programs;

- Analysis Cômputer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, lnc. USA, Atlanta: 2001.

6.3 TNSTALAçÕeS Oe CABEAMENTO ESTRUTURADO

O croieto de eabeamento estn.rturado rris,a atenrjer as necessldades Ce um serviço adec.ruarjo de
voz e dados para a edificação. O Projeto Padrão Tipo B prevê tomadas RJ-45, incluindo os
pontos destinados a telefones, e 1 ponto para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio
(WLAN - Wireless Local Area Network).

6.3.1 Materiais

Tubos e Conexões

serão de PVC antíchama, rosqueáveis, com curvas e conexóes pré-fabricadas.

Eletrocalhas

Tipo fechadas, com tampa, garvanizadas em chapa de aço lo1ot1o2o - 16 MSG

Saídas e Tomadas

Serão utilizadas tomadas RJ-45 Cat uma pera telefone e para lógica, de embutir, com espelho4' x 2", os espelhos deverão ser da linha SiEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas
KRONE ou equivalente.

Ligaeõeg de Recje

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador darede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e telefonia.

Çonexão com a lnternet
Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por empresasfornecedoras/provedores de lnternet. Atualmente, existem disponíveis diversos tipos detecnologias de conexão com lnternet, como por exemplo ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc.Deverá ser consultado na região quais tecnologias estãáoisponíveis e qual melhor se adapta aolocal.

o administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a forma como
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será feitr. o administrador também tem total liberdade para defini
pelos computadores dentro do edifício.

Â

r como será feito o acesso

Segurança de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranÇa e proteção da rede. sugere-se que o acesso àlnternet seja feita através de servidor-centrátizaoo 
" 

.Li.rn instalados.-rirewári servidores deProxy, Antivírus e outros necessários. Também oevem ser criadas sub-redes virtuais paraseparação de computadores críticos de computadores de uso público.

!-igações de TV

As ligações'de TV foram- projetadas para o uso de uma antena externa do tipo ',espinha de peixe',,ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena oeveier ajustada e direcionada de forma aconseguir melhor captação do sinal. caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, estapoderá ser substituída por equivalente, com desempennã ijuar ou superior.

Referencias Normativas

- ABN'[ NBR 9886, cabo terefonico interno cct- Especificação,.
- ABNT NBR 10488, cabo telefônico com condufores esÍan hados, isotado com termoplástico ecom núcteo protegido por capa ApL _ Especificàçà;: 

--'"
- ABNT NBR 10501, cabo tetefônico btindado para redes internas - Especificações;
- ABNT NBR 1 1789' cabos para descida de antena, de formato ptano, com isolação extrudadad e p ot i e t i I e n o te rm o p t á sti co _ E i pi 

"ífí, " 
ç a o ;

- ABNT NBR 12132, cabos telefonicos - Ensaio de compressão - Método de ensaio;

;i3)"'"ffi:r'n1l'o'caÔos teterônicos - Dispositivo de terminação de rede (DrR)- Resursrros

,â"H)?i ;:::3::Wrzi:':";,;",::patibitidade etetromasnética emredes internas de
- ABNT NBR 14373 ' Estabilizadores de Íensão de corrente arternada - potência ate 3 kvN3 kw;- ABNT NBR 14565 ' cabeamento de telecomunicações para edifícios comercíais;- ABNT NBR 1466.2' unidade de supervisáo de conente g.ltgrgacta (tJScA.). quacra 

"te';;: 
";X;::;",'; 

ii;",;;,;;,oe serv;çãs ;;;;;;,,(es,+7 tipo i -Resuisiros serais

;ârt»)ffiJíu" ' sisÍemas de subdutos de potietiteno para tetecomunicações - Determinação

l?:)l),:5,l:'":', caóos coaxiais rígidos com impedância de 7s e pararedes de banda tarsa

_1?)1"),?InLoJ,o'' caÔos coaxiais rtexíveis com impedância de 7s e pararedes de banda tarsa

;âulJ#'j,'fi"13;?i!!,,'E;':;:: 
:;:?::,27&i:rmoptástico e núcteo protesido porcapa ApL,

,::.::êi{, ,'J.i?;ffl":;;ií":'::;:&:i:::o,"t,"nt, para tetecomunicações - veriricação

;â:);àTi:'É:rlr,"ti;Íemas de dutos de potietiteno para tetecomunicações - parte 1: Dutos
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- ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor - SrsÍema de alimentação de potência

ininterrupta com saída em corrente altemada (nobreak) - Segurança e desempenho;

- ABNT NBR 15214, Rede de distribuição de energia elétrica - ComparÍilhamento de

i nf rae strut u ra co m redes d e te I e co m u n i c açõe s ;

- ABNT NBR í5715, Sisfemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de

cabos de energia e telecomunicações - Reguisitos;

-ÍB-47, Vocábulo de termos de telecomunicações.

Normas internacionais:

-TlA/ElA-5680-8.1: May 2001 , Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part
1 : General Requirements (ANSI/TINElA-568-8. 1 -2001);

-TlA/ElA-568-8.2: May 2001 , Commerciat Building Telecommunications Cabling Standard: Part
2: Balanced Twisted Pair Components;

- TIA/ElA-568-8.3: April 2000, Optical Fiber Cabling Components Standard (ANSI/TlNElA'568-
B 3-2000);

- TIA/ElA-569: January 1990, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spaces (superceded by TINEIA-569-A)(Superceded by TIA-569-8);

- TIA/ElA-606: February 1993, Administration Standards for the Telecommunications
t nf ra st ru clu re of Co m m e rc i a t B u i I d i ngs (superse d ed by T I NE I A- 60 6- A).

Referencias Normativas

- ABNT NBR 14518, SlsÍemas de ventilação para cozinhas profissionais.

Normas I nternacionais :

- Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
ASHRAE standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable lndoor Air euality).

4.i
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PREFEITURA IúUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06158.455/0001-16 Eu: -_r-l_
ASS:

Obra
Construção da Creche MoEda do Sol

Bancos
srNAPr - 04/2020 .
MaÊnhâo
CAEMA.12/2019 -
MaGnhão

B.D.t.
27,35%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista:86,í9%
Mensalista:48,51%h

-=!r-
PiÊFÉIÍUÊA OE

IMPERATR!Z
Planilha OrçamentáÍia Sintética

Item Código Banco Descrição Und orànr ' Valor Valor Total

1.1

i.1 t Écos PÍó,rio

SERVIÇOS PREUMINARES

EM ALr (UrlL)= 61, (3,80i,
:X2" + 2.2OMX 1 1/2), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO

MOVIMENÍO DE TERRÂ

l\,tATERIAL GRANULAR.

LASTRO DE APLICADO EI,4 PISOS OU

DÊ ÊcK 30
ESPESSURA OE 20 CM - LANÇAMENTO. ADENSAi,lENTO E

LAJE DE UMA

10 290,91

1.A32,71

32,01

1 48.446,54. 61

1.698.89

61.696,66

3í3,40

392,63

2.395,84

PEOUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MíNIMA

2vüü /roÍrÍro Ei,ir;<nór piüvÀôRiA DE ErrÉÀürÀ ÉaÉÍRicA ÀÊRÉÁl RrFÀsicÀ 40À ÉM uN

BÀRRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO
PAREDES EIU COMPENSADO 1OMM, COBERTURA EI\,'I iELHA

FIBROCIMENTO 6Mtll, INCLUSO INSTALACOES ELEÍRICAS E

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UÍILIZANDO GABARITO DE 170.
coRRroAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UT|LTZAÇÓES. AF_102018

ànóiÊio'exÊCüÍrüô ÃáôurrÊioúcô a oe eúcrúxnnn§ ' 
uN-

Própno

1.1 .7

1.1 8 i PC44 ?ôprio

;.tg

1.2

- ârim Éroóriã

96622 SINAPI

UN

4,5

'17,0'l

14/1

329,13:

- 
srdózó m'

97096 §inÃál 4

11
--'-'.-ieô,ii

1.3 6

'.3 I

r s.i

162

1 7.2

PB9O próprio

1TI1?9 EM UMA EDrFrcAÇÃo TERREA ou soBRADo uÍLrzANDo AÇo
CA6O DE 5.0 MI\/t - MONTAGEM AF-12,]O15

ESQUADRIAS

DE ALUMíNIo

94231 RU

EIV PERFIL

lmperatriz / MA

6,82

51

,83,

5i.§ao,ú

NUI'ERO CORTE DE 25 CM, tr4

Ll Arq
t
I
I

109.297,33

114 PB44 Propno 1 2.333,95! 2.333,95

,m' 37O,47i 3.7U,70

1 12 , PC12 Própno L$lpeZeUeCÁNAIDA OE ÍERRENO COM REI.,IOCAO DE CAMADA : m' 1016,55. 0.40i 0,50i 508,27

--- --14,ô6- s6,87 -- e.beo.iiô'

L.i

1.2 1

í.3

1.835.27 1.835.27

97084 SINAPI

eos22 brNapi

PB67 Próprio

94965 StNAPt

87879 StNAPt

87529 StNAPt

CoúPACTAÇÂo MECÂNICA DE SoLo PARA EXECUÇÀô DE RADIER, Coi,
COMPACTADOR DE SOLOS TÍPO PLACA VIBRATORIA, AF O9DO17

378,39 0,37 0,47:

I.ia 83,17 íôs,gi

131 I 97086StNAPt

917:18 Sit.iiR

06DA17

sepÂrn coáiiroÀ pARA MURo

BR|TA 1)

is5.56

lt.ssC,ss

ÉÀBRiaÀÇÂo, MoNrÁGEM E DESIToNTAGÉú óe ronraa penr RADIER, ÍÉ 6 69,9b gs.r s34,66
Eru MADETRA SERRADA. 4 UTtLtZÂÇÔES. AF_092017

AF-1212015
-'i-júir.a;tai:L*'i'r=úriree:;-,,r.ieicô,.lv"rrôii,irrÃlil.ii:,,rcoE,.c ,,--, :,1..1s

1Tyl?g E!r_u.!rÂ EDrFrcAÇÃo rÉRREA ou soBRADO urrLrzrruoo rco 
-

CA.sO DE 12,5 MM. MONTAGEM, AF_1212015

'' - l,t2 t,!2. lJ!,- .

324.92:

374.30j

41.229,09M 1 26,89

1.2A

255,14:

:

293,92:

s8576 srNApr ráÀrÃü-Éúto oÉiúúrÀbe ôiüiÀÇEóôõü úÀúiÃÀsÊÁüiicÀ "-- 'M-
. ,ADERIDA"COI\4 |\4ACARTCO. AF 062018

MURO DE CONTORNO

PB68 Própno IIUdO tsoLADo óE nrveltlnra H = z ao m

eáoe nroprià rr,rúÀo isôúoo óÊ ÀlVerurdrÀ Ê = i,zô 
' ..- ; ''-

479,10

12 17.02 21.67 zoo,õn
.. '.- 

àà.iÍr,sê

Bs,B4 2so.6i: .- j7ó,0ô: àâ 2re,a8

REVESTIMENTO EXTERNO

m' 616,79 2.53 g:22

616,79

ià.grz,r§

1 986.06

't 
o.gzo,+g

:

26,47"zo,tét
i

i

: 100701 StNApt

pB9B próprio

1.7

58.s1 z;ri aà iào.zit zlà]its.zt

rn, t,1i2.
-À,

66,00 2 837 ,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
cNPJ. 06.'l 58.455i0001-1 6

!Ytt

17 4

1 7.5

94449 STNAPI

' 
94216

rÉunrneruró cou IELHA oNDUúDA DE FIBRA bE vlDRô E = 0,6 MM.

PARA TELHADO COM |NCLINAÇÃO MAIOR OUE 1O', COM ArE 2 ÁGUAS,

COI\,I TELHA
ArÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO lÇAMENTO. AF-07/2019

IRAMA DE AÇO DEA
METÁLICA,

m2 30,69 59,54: 1 827.28

zo ãs2.oi'

a 72' Án

1,607,42

46.76

31

670,19

TELHA ONDULADA
TERMOACÚSTICA,

DE

UN

177

í.8

1.8.1

1.8.2

1 .9.1

1.g.2

PARA
PúSTICA OU INCLUSO TRANSPORTÉ VERTICAL,

DE
PARA TÉLHA ONOULAOA DE FIBROCIMÊNTO, i,ÉTÁLICA. OU

TNcLUSO rÇAMENTO. AF _12n01 s

PC11 Próprio o=2oCú m

74106/001 §rNAPt liilPERlíIEABIL|ZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA
ASFALTICA DUAS DEMAOS
FORNÉCIMENÍONNSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPÉRMÊABILIZACAO, ESPESSURA'I 50 MICRAS,
o:srll'1.., üi: pts{) ExÍÊq!: - t.l',,,!itgl\lTliçÃo

96622 StNAPT MAiERIAL GRANÚLAR, APLIiAÇÁO EM PISOS OU RADIERS, mJ

94998 SINAPI
DE'5 CM'. AF OAt2017

DE PASSÊIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

ESPESSURA 12 C[,1, ARI',ADO. AF-0712016

MANUAL. APLICADO EM ÁREAS

PB94 Próprio
FSPFssI IRÂ 3CM AF MDN14
RÊvESTiMENTo cÉRÀMtco PARA Ptso coM PLACAS TtPo ÊsMALTADA

152,27

54,27

1.553,15

8?,783,82'

1.947,07

33.558,25:

PB39 Próprio

:

m'z

16,34 iià, r

326,16 - 102,70

1.9.3

1 9.4

326,76

'. . -3i6,76
49.62

:ExrRl DE DrirENSóES 4sx45 ct\,1 ANTTDERRAPANTE APLtcADA EM

,ltrgreNres oe ÁnEA irAroR QUÉ '10 M2. AF-062014

.95

í.í0

1.10 1

rôr oga SINAPI OU ALERTA. ASSENÍAOO SOBRE

úassn ÀcníLrôr eM penEôEs eirenrua§ oÊ m2

m'

UN

UN

Oli !0ntll )i 32f''t1"1, li.:S;Âi-ilro Ê;!l LiN

PRUIúADA DE

-*l* -M

UN

616,

144,08. 18.046,02

í7.00i|,89

8.684.40

8.320.49:

s22§,75

PINTURÂ

gor sô srNrnpr

1.10.2
' .. -rieaeg

,TEX
06t2014

94498 StNAPt

DE FrERA/FtBROCTMENTO FORNECTMENTO E TNSTALÂÇÃO. AF-06r2016

PCOO PTóPTiO ] ADÂPTADOR COM FTANGE E ANÉL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÀVEL, DN 3/4
, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA

' RESERVAToRIo DE FTBRA,/F,BRocrMENTo FoRNEcTMENTo E

61 6.79

iiiíi------

96,96:

11

52.246,7s

20.u

252

45,60

- - ..- 
1i,, r'õ

16.44

1.11 .1.4

i.rr r.r

gais3 §iúapr-

i::ii , I ia).:,r, .iJi.rp. -',1

:ADAPTADORCOM FTANGE EANELDÉVEDAÇAO, PVC.SOLDAVEL. ON 20 UN
i [,M X 112 , INSTALÁDO EM RESÉRVAÇÁO DE AGUA DE EOIFICAÇÃO QUE
. POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA,/FIBROCIMENTO FORNECIMENÍO E
' TNSTALAÇÃo AF_0612016

45,72:

:

a

.

'1 '11 1 6

1 11.1 7

1.1 1.1 .10

'1.1 1 1 11

RAMAL ou SU&RAMAL DE ÀcuA - FoRNEcil\rENTo E TNSTALÁÇÃo.

PVC, DN 75A'M
RAMAL OU SU+RAI'AL DE ÁGUA - FORNECII\iENTO E INSTALAÇÃO,
ÀF n?/2ní5
BUCHA DE RÉDUÇÃO, pVC. SOLDÀVEL. DN 6Ot\rM X 40MM, truSrluOO Én,r
RAMAL ou SU&RAMAL DE AGUA - FoRNEcn ENro E TNSTALAÇÃo.
atr .032015....
BUCHA DE REDUÇÃo LoNéÀ, ÉVó, §oloÁvÊr_. or.r zsMra i 5oüu,- uN
]NSTALÂDO EM RAIVAL OU SUB.RAMAL DE ÀGUA - FORNECIMENTO E

20,44

PB78 Próprio 12.91

io,as1-z.rr.r s- , Éáeo pioprio 
'

1:
- 

i1,ià

989362 STNAPT DN UN
ou SUBRAMAI DE ÁcUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO. AF_12D014

'agsos 
§iNapi 

- 
.loÊr-üô ôo ônÀus. pvc, §ôL-oÁvÉr_. ôru oor,,rrvr, ir.rsrnüoo Éü pnuúÀon -ún -

DE ÁGUA. FoRNECIMENTo E INSIALAÇÃo. AF-12/2014

89513 SiNAPI JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL. DN 75MM, INSTALADO EI\,I PRUMADA UN
oE ÁGUA. FoRNECIMENTo E INSTALAÇÃo, AF-12na14

89427 StNAPI luvÀ coú BúôHÀõÊ úiÃo, úó. §otóÁVÉt. or,r zSrvir,ir x sli. - r*'
TNSTALÂDo EM RAt\,iAL DE DlSrRtBUlÇÂo DE ÁGUA - FoRNEctMENTo E

89629

INSTALÂDO EM
DE ÁcuA - FoRNECTMENTo E INSTALAÇÃo. AF_12014

7.32

98,51 591,06

18.64

214,11

17

41 ,71

2.261,25

111 1

1.11 1.15

1.11 1 16

l

11'1 118

7,O1 19,

83646

4J>

22,8A

39,03

72.53

7,59

1 11.1 20

BOMBA R

DN

DE ESTAGIOS

lmperatriz / MA

UN

23,44

'1.

32, 977,68

94483 StNAPt

m' 14ô,6 26,53 33,78, 4 952,14

8o:..' s6,5a

'9

m' 8,01 i

4.74)

1 1,06

15,24:

39,E6 13.024,ti5

1.11

lC 1.1

1 16,44

UN I 35.869.36: 43063.41 : 43.063 41

t tt t.ti : B94sl

'1 1'1.1 19
4.522.50

720,26. gr7,às, -- -i.à4,6ô2
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FU:11PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455/000'1-16

INSTALAçÕES EÉTRICAS

] ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75

ELETRODUÍO RiGIDO ROSCÁVEL pVC DN 25 MM (3/4). PARA C|RCU|TOS
rNSrALAOO EM FORRO. FORNECTMENTO E TNSTALAÇÁO.

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO.

TB. PARA ELETRODUTO DE PVC
DN 20 Mt\il (12

90 PARA ELETRODUÍO, PVC,
TERMINAIS, INSTALADA EM

DN 25 MM
PARA CIRCUITOS FORRO. FORNECIIVENTO E
rNsTÂr AaÁo 

^ç 
12Di1ç

GRAUS PARA ELETRODUTó, PVC, RO§CÁVÊI- Oú-ZS üI 
PARA CIRCUITOS TERIúINAIS, INSTALADA EM FORRO. FORNECIMENTO E

4.279,86

6.59,

E.0't 1,37

5 450 40

12.41

AS S:

5 450 40

1.12

112.1

1122

1.12.3

PC13 PrópÍio

91 863 STNAPT

91 862

P865 Próprio

: 97599 S|NAPT :

:

PC15 Próprio

l.ili'A l'/iF/1 :i-r iRCnr-rC,

1.12 4 89 10

UN

1.12.7 sr,oa.

7X

UN 10 86,74

1 60,05

1.104,60

29.40

6'1 .80

FLUORESCENTES OE 36 W, COM RÉATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECII\/lÊNTO E INSTALAÇÁO, AF-OZ2O2O

i.rt
'1 131 LED DE 2 W. SEM

REATOR - FORNECI|VIENTO E INSTALAÇÁO. AF_O2|2O2O

I PLÁCA OE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA tNCENOIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, '13 X 26' CM, EM PVC '2' MM ANÍI.
CHAMAS (S'MBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

SISTEMA DE CONTRÂ DEScARGAS ATMoSFÉRtcAS

rneúxliru penÀ sÊàÀ - ÉônúÉciúeNrô e ir,rsreüçÃó.

COM COSTURA,
DN 15 (12'). INSTALADO EM RAMAIS É SUB.RAMAIS DE GÁS

FORNECTMENTO E tNSTAL,AÇÃO. AF_1201 5

EM x 1D",
] ROSQUEADA, INSTALÂDO EM RAMAIS Ê SUB-RAMAIS DE GÁS .
: FORNÊCIMENTO E INSTALÂÇÃO, AF J2NOÉ

DE COBRE NU

DRENO BRITA

PVC DN 12) rNCL

PANEL
E

TALADO EM
DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECI|llENTO E

SINAL

RÊDE

METALICA, DE EIVBUTIR, SEM
Ei,

ACESSORIOS. PADRAO TELEBRAS.

.J-...
QUADRO DE

Ê INSTALAÇÃO 1DO19

METALICA, DE EMBUTIR SEM ACESSORIOS. PADRAO TELEBRAS,FORNECIMENTO E TNSTALÂÇÀo. ar_rraorô

1

21.132

'1 146

1162

24.27

1.14

1 14.1

1142

3.8í7,88

i sô, r7

2.826.50

,48

96989

szoãz

SINAPI

96974 SINAPI

3

1

138,

60,

,0,*

1144 :

1.14.5 DE

1.497 ,76',:

l.qgnJs

1.497,7ô

SISTÉMA DE GÁs

1.16.1 ; asaao §u'rÀpi cerxr oÉ Êr§§ÀóÉü âoisdiao cóú iaúÉÀ É onÊr.ro bniiÀ UN

sle3s srNApr :carxe neTAl{êúúi a'i 2;Àtta 1z,oo l'r óO Éi§Ot, púC, rNSrrueor Êu ,

. eAREDE - FoRNEcrMENio E lNsrÀlrçÃo. ar_rzaors

20,411,23

a5s :s

771

4 372,55

1.443,00

óói,oe'

116.3 ÉCid

\-/ )

r re.a :- ziíiúoot

rles f- -ósro8

1 '16 6 .' -gbãrja 
§rr.rÁÉi

98290

'1.16.8 
i

'1.16.10

i

rro.ri I'íôôboá.SnÀpi

1.17

1 17.1

1172

1 17.3

;. I

M

90

"37
'1i

744 2,23, 2.105,52

ADMtNtsÍR^aÃo LocAL
gozzo srr.rlpt Ér.tcnnneêÀoôcànarcorraeruclàCosconrplerrlerurÁREs

90777 srNApr rr.rceNnrrno Cíul oÉ osne..luÍlron cora eNclncos
1oo3oe srNApr ?Ét#iàãf#+Bt'"oço oo r*u^,.ro oor'Ji"o*oo,. CoI\,PLFUENTAPES

JIVEÀSOS

23,21

'ru.az:

19,571

. 
toa.cslrlo

' 
21.276.00

es.âgo,oo

17.942,4A

2.8,1,g4

24,92

91 936 StNAPt

95813 STNAPT

hperatriz / MA

un 1

: CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALÂDA EM FORRO . FORNECIMENTO E

10,í5

7,28;

:-'aí,íài'

:

1.12.9 91924 STNAP!

sz5ao.srNapi1 1210

. COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REAToR -

UN

Un

91,20

I 1.1 /6,1 0

3 i20.23 iss.ri

1.398,60

UN 991,08:

72A

re s - gôáoi sir.ÁÉi -'--

H

H

H

720''

65

72A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

de matenal, inclusive UN 473.38

2.Coe.so

535.033,29

z ô05,âa

1.18.1

2-1

211

2.4

2 4.1

2.4 3

2.5

PC46'Próprio

PC47 Púpno

:LigaÉo Predial de Água em passeio. óm íomeqmento
i hidrômetro, c/tampa de concreto

LIl,llPàá FINAL DA OBRA

. SALAS

CUJ!íÉÉIÀ; EM PERFIL Oi.IDIJLADO DE ALI.JMiNIO

Er\'1 DE 24, 25

P

PARA coM
EXTRA OE DIMENSÔES 45X45 CM ANTIDERRAPANTE APLICADA EMAMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_cÉ,t2014

A úrÉxÁCRiLtôÀ EM

- 
í1, 1 016,55

MOVIMENTO DE TERRÁ

e7oó4'srNApr :gQMlAcrAôÃoúÉóÀr.ricaoesoroÊÀnÀÉiÉóuçÂóóÉRÀóíÉÉ,coú 
- ;, - u4.27.

. coMPACTADoR DE SoLoS TIPo PLACA VIBRATÓRIA, AF.o92o17

16í,80

161,80

90.45

25.969,05

17.926,94

71

i'iJ! r:rtpiio

SINAPJ

16,1 I 3.Í,83 ,0,55

137

1'1

'\,/'6 92614

2.5 /

ie

2.5.4
- gnzià §rr,rnpi 

-.

92580 slNAPt

10,60

72.239,48

11.748,34

4 946 10

149,62

2.075,94

DE
m2

14.

srr'rÂpi

88489 StNAPt

nó_oepe_cenÁurco oe icv oe llruRÀ coM pr-ncÀs-t-rp.o e.sualraoe
§§{irl. DTMENSÕÊs 45x45cu ap ooaoia

Nü

4"2t

154,1 5

533,6
(16.8ôlo)

95,53

68,69

2 8.1

à.g

aerrceçÀo ueruueL DE ptNTURA cciM TrNirl1Eutss. 
_DUAS DEMAOS AF 06/2014

rNsraLAÇÕES HtDnosslrurrÁnrÀ

lmperatriz / LíA

1? áq

9.217,06

371,72, 473,38:1-

-2.2

2 2.2

e7086:srNApr rreecicÁÇÃó,-üoruiÀôÉrr,r É óesrvror.riaôeu oÉ rõnüÀ pÁnÀ nÁôiÉÉ, - ' ;i -': i ci,oi.:EM MAoE1RA SERRADA, 4 uTtLtz^ÇÕES AF_09/2017

io.tti.ga

m2

KG

69,98, 89,.1.1j 897,33

12.16:

:

7.021

s ae6,ze

212.56

2.2.6

izt
i.s

P846 Próprio
ÂÊ n9/2n17

92788 SINAPI

4U,07

30,28

cA-50 DE 12.5 Mir - t\roNrAGEM. AF_12t2A15

98576 SINAPt
140,7

8,34: 140.44

sróoá §i^npr

gages stt'rÀpt

21,671

'',,,,.,,..----,-,-'. .,,-',,,,,,,,:,..

sôg.zg o.oe t.ii

30,46 293.92t 374,30

2.182,16

ils.isi,ôs

s.óóa,2s

11 401.17

.32

2.3.3

z.à.q

BRTTA 1)

, 92873

,ESQUAORIAS

94s73 StNAPI

srsrÊMÁ óÊ óosÉRiuú

4.695,40

ú 43,99
SINAPI

6/.98 'r00,08

' i.a i - .-- páâó;Éropiiô

2.7

2 r.1 bzogo srÀtnir

2 7.2 : aiiéi

PB92 Propno

UN

M

m1

u7,79 zo,ss,

13 902,79:

AF.12Q015

cor.truptso eu ÀhcÁue§sn rneçO. r^q (Crv_eNro e enerÀ1, pneplno mi sgs,OrvÊcANrco coM BEToNETRA 4oo L Aprrcnoo era ÁÉeaé !tõo! àãá*.LÂJE. ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF-0612014

;r'i-:26,t6 u,|t: r t.s6S,id,]



NI

4zs Ell: I I
Â SS:

10,18

2.9.1

2.9 1.1 esguz srNrapi

ÁGUA FRtA

KIT oÊ REGISTRo DE GAVETA BRUTo DE LÂTÃo 7..', INCLUSIVE
CONEXÓES, ROSCÂVEL, INSTALÂDo EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -

CURÍO COM

29

29.

89366

2 9.1.10 PB60 próprio

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06 158 455/0001- 16

UN

í.082,80

128.52

E UN

33,64

5,

30,06
soLDÁvEL, DN 25Mt\,! x 3/4, |NSTALADo EM RA|\4AL ou SUB.RAMAL DE
ÁGUA- FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃ) AF-12D01Á

GRAUS COM DN

TUBO, DN 32MM. DE
DISTRIBUIÇÃo DE ÀGUA - FoRNECIMENTo E INSTALAÇÂo AF-]212014

PLUVtATS

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

-- 
21 - ..zt,zs

113

2.9.2

89578:StNAPt

89508 StNAPt

' 
eôsro §rr.rÀái'

129,U:

'' 
7,49' 

-

29,94:

:

1 3.261

38,46

-;; a

zq,ío

387,16

8.134,26

4.782.99

tãa,as

73,48.

939,

76

3
3/4 INSTALÁoo EM RAMAL oU SU&RAIúAL DE ÁGUA. FoRNÊCIIúENTo E
rNsIA, AaÃô aF 12Di1á
LUVA cot\,í BUcHA DE L-,qiao, Cúõ. só[oaüÉl, óN zsüü i i D

:
INSTALAoo Êt PRUMADA DE ÁcuA - FoRNECIMENTo E INSTALAÇÃo.

^F 
1)Di1L

B944srsrNApt rÊ oe neoúÇÃo. evc, s.ôLoÁvÉL,'oN g2rvll'i i zsr,,ru, |NSTAL^Do EM ur,r
RAMAL oE DISTRIBUIÇÃo DE ÁGUA. FoRNECIMENIo E INSTALAÇÀo,

^F 1212$4
8e402 srNApr ruao, Éúó, sôióÁúÉl, on isúM, ir.rsrÀúóó Êú nÁMÁL oÉ rü

DtSrRtBUtÇÃo DE ÀGUA _ FoRNEctMENro E TNSTALAÇÁo. AF_12t2014

12,35

51,01

2.10.9 91874 StNAPi

21A10

',1ô ií *: -" s36sJ

2 iü 1j 936ô9 STNAP|

2.10

iUN;

I,rN

UN

UN

14

ÍlPo
,,)

DE

8.69

153,'1
UN

153,1 1

tl

6,96 20,E8

,,19

.00

4,43

11.23

2.1a.1s ' ssaa6 §lNeÉr

DISJ

DE

D]N,

lmperatriz / MA

z.s. r.o

89362 STNAPJ

2.9.1.8 89492 SINAP|

2924 89514

-' l: 495..1 c';\rÁu,

2 9?.6 89554 StNApt

2.s 2.7 asca6 srNrÀ'pt

DE AR-coNDrcroNADo - FoRNEctMENTo E tNSTALÂÇÃo. AF_12no14

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
ou SU&RAMAL DE ÁGUA - FoRNEoTMENTo E INSTALAÇÃo. AF_l2nou

5,93

1 10,1E

1í 5,12. 6,52:

I

71.72

--ÚN- -**-.--í*- - ,,ãdr- .tser-.- '-ije

3

1

42,U1

3,941

I

:

4.66i

5.01

8.00:

2/.no 3.38: 1.031.40

1 9.76' 592.80

2

i;J

.Ur.r

15 5230

2.10

z.to.t

10 120.23 1 53,1 1 1.531,1 0

91863 SINÀpl M o,B7 6,59 8,39

_l

21A2

2 1o 3 '. 
óigg6 slNaÉi

'U,z to.n ss'Bts SrÀtÀpi

DN 20 MM (12

2 10.5

2 1C.6

pB64 próprio

.:...
PB65 próprio

7.82

I

9.95i 69,65

iô,iàr - 't:z,gz: -.. aió,oi

UN

7



PARA
OE COBRE
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAI-AÇÁO,

ISOL.ADO. I.5 MM', ANTI.CHAMA 0,6/1 ,O KV,

2,5 MM', 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS ÍERMINAIS. FORNECIill!ENTO E INSTALAÇÃO,
aÊ 1)t)t11\
CABO DE COBRÉ FLEXIVEL ISOLADO, 4 [/lIVZ, ANTI.CHAÀ'A 0,6/1,0 KV.
P^Rr{ arRarrrT/:9 ÍEP|Jl\iÀls r3Qf l.crl,,ErtiÔ E ri.ls-l-ÂLÂcÃ3

[§'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IIVIPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

4 2,c1

712,9

N,
.tl

IV

339,3648.48

ASS

21414 91925 STNAPT

1

38,07i

It4

22,32

1.960,47

1447 ,9

2.

2.91

2.10.20

2.14.22

91 929 r SINAPI

UN

'-- *- -úN--''

254,6
' r.tit.gt

- 
1-.2ú.Àl

:

^F 
1?Dn1\

2 rcl1 'ezgez srÀrapr craoóEcogie pr-Êxiüeursouoo, roúu,,ruir-cxauÀôgir,orv. M ios.s-' PARA DTSTR|BUTÇÃo - FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_12zo1s
11

zô,se, 
.

68: 158,61 i 201,98

10 A,

,suponre E pLAcA - FoRNEcilvENTo Ê rNSÍALAÇÃo. AF-12n01.
(1 UN 497,2A

78,60

rjzái.ai

1.í06,52

2 10.23

2.10.24

z.n.ei

91 992

9'1996 S|NAPI

' É PLÁCA - FORNECT[TENTO E TNSTALÂÇÃO. AF 1 2201 5
!

rouÀoa ueore oe EMBUTTR (r MoDULo), 2p+T 1o A. rNcLUrNDo
supoRTE E pLAcA - FoRNEcilvENTo E TNSTALAÇÁ) AF_12t2015

TIPO CALHA,
FLUoRESCENTES DÉ 14 w. coM REAToR DE PARTTDA RÁptDA

SISTEMA DE CONTRA INCÉNDIO

26.20

2.11

2.75

2.11.1

\J ..--^------.

DE coi,4 30 LED DE 2 W, SEM
: REATOR - FORNECTMENTO E TNSTAT-AçÃO AF_O2ZO2O

2'2 Éôrseropnó pucnoesruÁLrzÂcAoDEsEGURÀr,rblcor,irnÀrrucer.rolo.
:FOTOLUI\,IINESCENÍE. RETANGULAR,'13 X 26'CM, EM PVC'2'MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES Ê PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

DE SINALIZACAO DE
: FOTOLUMINESCENÍE, QUADRADA, '20 X 20' CM, ÉM PVC '2' MM ANTI-

CONFORÀ'E NBR 13434)

oi<ôo

Un 30,90 30,90

736,45

27,80:

,.,,...,..
2.11 4 , 79514/001

2.11 s zzssa,sruÀpi -- 
rriÍrr.ir-oã-óÉõóã6lic_Éônr,reÕrrvrer,rroerr.rsrÁüCnó UN

I pónnco

MOVIMENTO DE TÉRRA

,.? a, :i.h", ;,,..;fa,i::1;,1;1;;:.;,1i,,,..tr-.;,!r-r:r)r,S.!,Dt:(.,._.,_.;1...!r:.S
. .... ESpESSU&A p-E.3 CM..AE_ 07120:16..

e6s3s srNApr FABRICAÇÃO, úô*inCeu E DÊsúôNtÀcEMbÉ Éônr,rn ÉeriÃ §ÀpÀra
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4 UTILIZAÇÔES. AF_06/20í7

2.11

3 2.? .-___-*...:-_,
m, l

223,47

;;,

3.3

.3 3.3 92873

coNcRETO FCK = ZSnlen. rRnçô r:2.::z,z (cíuerurol
BRITA 1) . PREPARO IVTECÁNICO COiu BETONEIRA ÁOO

TELA DE

94965 CONCREÍO TRAÇO 1 ENTO/ AREIA
BRTTA 1 ) - PREPARO MECÁN|CO COM BETONETRA 400 L. A F 07 nO$

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES

91603 ÀnúrÇÃo oô DE DE CONCRETO. execuiÀoÀcovo Kc
REFORÇO, vERGALHÂO DE 1O,O MM DE DlÂtvtErRo AF o6t2ot9

94965 StNAPT

,04

789,77

40.226,39

53,48: 6,08:

3,72:' 2*:92

7.74 4'13,93

1.392,39

àt|aiC,co.

AREIA MEDIA,/
L. AF_07n016

MONT, Etú DE PVC

3/16

CUMEEIRA EM PERFIL or'r ou r-aoo'oE alÜüir,rro

DE AÇO
ENVOLVIMÊNTO DE 1OO CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

ATE 2 ÁGUAS. INcLUso |ÇAMENTO. Á.tr 072019
30 MM. COM

m:

PVCOl

3.4

121,05

46.5

71,44 137,88

4.205,92

,3í

2.413,24

(16.8%)

m':

3.4.1

3.5
m2

s.s.+

,u:

3 5.6

94216 SiNAPt

92580 StNApt ÍRAMA OE_AÇO COMPOSTA pOR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m:Ácurs pmr relin oruóúúõÀoÀ i,.áÀtcrr,,reNro, irErALrcA,púsrrcA ou TERMOACúsIcA, rr.rãrutô rner,rspoRrE vERTlcAL.. aç .na?i1-o
e2618 srNApr raanrcÀdÃô e ,'rsrÃúÇÃo oe iesounÀiNiriia É-íi ÁÇó. üÃo óÉ i1 .- 

ú,,1*.....
I\,l!, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, r,,1ErNr-rCÃ. àúS-rICi'óU
TERMOACúSTlCA, TNCLUSO tÇAMENTO. AF 12DO15

7a.44: 2á,s3r --1á.ia,

coálrxe + üC'

40,53

lmperatriz / MA

4.175,82

2 10,16 91967 SINAPí INTERRUPTOR SIMPLES (3 IúODULOS), 1OÀ250V, INCLUINDO SUPORTE E UN

.. 'lo*cA FoRNÉclMENro E ÍNSTALAÇÂo' AF-12no$

2.10 17 91953 SINAPI ]INTERRUPTOR SIMPLES (1 IUODULO), 1OA,I2sOV, INCLUINDO SUPORTE E UN
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALÂÇÃO AF_1212015

17,53i 22,321

3,70: 5.357,23

UN

IJN 29,401

PC16 Própno 35,40r ss,+ô1

1 57E,?9 / óo,45.

3.í

311 s6szz §iNÁpi m!ESóAVAÇÃó MAúunL panr sLóiô oe coRoÀMENÍo ôu sÀparÁ, serra
PREVISÃO DE.FÔRMA, AF O6NO17
FUNOAÇÔES

83.17 '105 91: 2X,4i

1 C,25 'l 
-1 Cr

r.áso,zi

:1" . J4

6,48 83,97 'r06.93 osz,eo

' 
siá-,Ás

3.3 6 Pç24 P(opio

PINTURA
1.254,57

66,00j 589,38

1 391 94

4

325.696,49

1 093,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.'158.455/0001-16

4-1

41.1

412

4.2

4.2 5

4 2.6

82,64

56,79

25,85

ir.rzó,rô

às5 oq

4.2.3 96ô22 SINAPI i

I.S2aS{rt ii( c!: : cr./ -:: I rr:-ar i:l
LASTRo coM úATERTAL GiANULAR, AeLiôÀçÀó err,i êi§ôs'r

95244 MAGRO, APLICAOO EM

FCK 30 MPA.

m2 4,53

6.04

4,09

44,36

P846

98576

sr'60à§rNÀpr ÀnrrlaçÃô
REFORÇO,

... .....r.. ......,.4.2MM..MA1H4.15X15C|u
92778 SINAPI .ARMAÇÃO DE PILAR OU 6,

6.651

12 16

156,43

34,1 1

153.487,59

-t.eag,ai

DE Ui,íA ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÊÂ OU SOBRADO
uTlLrzÂNDo AÇo cA-50 DE 10,0 tvlM - MONTAGEM. AF_122015

DE 12.5 t\rM

DE JUNT, I'ANTA TICA

VERÍICAL INTERNO . PAREDES

17.O2

4.3

c a.r

t.i.z

4.3 4

DO SISTEMA DE PAREDES OE CONCRETO,
vERGAtHÃo DE 1o.o t\,tM DE DrÀMErRO. AF_062019

m',

DE, -;" *-

374

92873 STNAP|

PVCOI Próprio

94570 StNAPt

PC39 Própno

PB90 Próprio

94231 StNAPt

94229 StNAPt

2.807,07

533.6
(16.8%)

i zr.qsr ,s5,

1.201,

4.3 5 PVC02 pÍópno

4,4

227,57

4.4.1 rn2 16,17: 74.7àl 1.201,10

2.172,79

,.;1:. :;;:,ài

87546 StNAPt

PC26

,REVESiIMENTO INTERNO

ÍIPO ESMALTADA EXTRA DE
AMBIENTES OE ÁREA MAIORpÁoEntrq Aç n^Dn|À
ÊSOUADRIAS

SISTÊMA DE COBERTURÂ

PARA

DIMENSÕES lOXlO CM APLICADAS EM
QUE 5 I\,, NA ALTURA INTEIRA OAS

CiiAÍ-iSCO Á?LI'ÂDC A;!i ALúENÁiiiÁ§ E E§iRUIIJRÀS OE CONCREiO rn.
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRA'ô T.S õOM

: PREPARO Ei, BETONEIRA 4OOL. AF_0612014

FY?O_çO 
prnn necEàir!4er.rio DE CERÂMtca. ru eRêaraeSSa rneCO mr

1 2:8, PREPARO MANUAL, APL|CADO MANUALiTENTE Ei/ FACET .
I,J-IEINÂS DE PAREDES, PARA AMBTENTE COr,r Áne,q rrreruonãuE sruz,
ESPESSURA DE 1OMM, COIV EXECUÇÃO DE TALISCAS, ÀF úAOii 

''

25,73 2,53i

i< zj i^ ^lto'oz

:

:,
26,66

2.172,79
- 

s2,85'
:

:

:

- E5i,1ã

ast

463

m2

4.6

4.6.1

UN

"Is:

817

í1.638,08

'.286,93

230.92

66,00

*.. 
1.0!r,53,

s3.23?,72

881,76 '

' 
7z6,ss

s.ao5,+6127

167,

JJ, 4.323,50

6 959,70

87,73

rn:

M

í8111.2:

4.5 4

4 7.2

4.7.3

47 4

4.7 6

CUIVIEEIRE CII PERFIL ôNDUL,ADO DE ALU[4ÍN'O 
i\,I

:ll::9,s1í_cjApl DE AÇO GALVANTZADo NúMERo 24. coRrE DE 2s cM. MINCLUSOTRANSPORTE VERTICAL AF OTNAÉcALHA EM cHApA De aco caivn-r,rrz,qóõiijüeno za, MDESENVoLVTMEN-o DE 1oo cr\,{. rNcLUSo rRANSponie vrnrrcaL.aç (\,7Dn1a
relúria_Éruro cor,l rÊinÀ ú"erÀLiôÃ fÉiiúôÀôüsriCe É : áii.i,iM, Coú - _il;.
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF 072019

,i:.yl i:]çg_corvrÉc:sm »ón renÇÀs pÁHÀ rer_ireoos DE ÃrÊ, - -
AGUAS,ARA rELHA oNDULADA oE Fr'enôi,rsnirô, MãüióÁ],.p[ASTrcA ou rERMoAcúsIcA rrucluso rnar,rspôniÊ và-n'iàoLôE _ô7Dn10
FABRTCAÇÃo E tNSTÀLÁÇÃo DE rÊSouáe rnrerna eM aÇo. úÂó oe r rM. pARA rELHÁ oNoui.cba oe r,anocrMexro. Mero.ôãlâüirL^ o,TERMOACüST|CA, TNcLUSO tÇAMENTO. ar_rzaori

:9IIo_o! pvc, Lrso. penÀ aMelENres coMERcrArs. ,NcLUSrvEESTRUTURA DE FtxACÃo AÊ o5ao17 p

1 e,i6

26,72. 
-

1 00,08

94216 StNAPt

':i:5J i,,sa;,i

1 66,1 1 137

127

úN---' --- 5 loóà,ôí- --l3ei
92618 StNAPt

53,94

ü Pê"-
ASS

477 06486 SINAPJ

lmpeÍatriz / [,44

7 723.50

q3c

97084 SINAPÍ

àaoi g. sir'rÀpr 
.

]MOVIMENTO OE TÊRRA

. colrpacrlÇÁo ÀrEcÀNtcA DE soLo pARA EXECUÇÃO OÉ RAD|ER, COM
: CO[IPACTADOR DE SOLOS TIPO PTACA VIBRATORIA, AF 092017

Àrennô úÀúunr- oÉ Vaús coú §or-o Ànêiro-ÂnÉruó§õ Ê
coN,lpACTACÃo MECANTZADA AF 0szo.16
FUNDAÇÔES

gzoeo stNepr

1 20.83

'Áii

: 94965 StNAPt

BRrTA l)

18.21

ALVENÂRIA

8751 1 StNAPt

4.5.1

+.s

45.1 2

90844 SINAPI

57,72: 1.538,8145.33

FERRAGENS

'' tnii
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1CC. ----

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

,1.8

4.8 1

4.9

4.9 1

"ltMpEntueagtuzaçÃo

PB39 Próprio FORNECIMENTO/INSTAtÂCAO LONA PLÂSTICA PRETA PARA

. :IITPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 lúlCRAS.
SISÍEMA DE PISO INIERNO E EXTERNO. PAVIMENTAçAO

87630 SINAPI CONÍRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1,4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO

. IúECÀNICO COM BEÍONEIRA 4OO L, APLICADO EM ÀREAS SECAS SOBRE

. L,qLE. AOENIDO, ESPESSURA 3C|\/lt. AF-O6DO14

ezozô srr,rÃpi 
'-' - 

coNidÀÊi§ô EmRéÁú;§§Á ÍÉÁÇõ í,+ idiüÊnú É aieiÀl pnÉp-À-Éo

: UECÂIICO COU BETONEI.RA 4OO L, APLICAOO EM ÁREAS SECAS SOBRE

u,41 26.76

492

-íes -*-*---...-Pàb-ã

4.9.4 ,

411 1.2

..;;*..,'

11

80,54

79.

21

: 39.82í,97

3.8íi,76

9.7S3,67

1.172,U

2.232,56

644,46

sôí,ô3

801,03

85.68

!ê.;É. ÂOiiliI)O. :SÉÉ5SUR/. 2aM. ltÉ-0i,2li.l

PARA PISO COM

EXTRA DE OIMENSÔES 45X45 CIU ANTIDERRAPANTE APLICADA EM

AMBIENTES DE ÀREA MAIOR OUE 10 M2, AF 062014

l.ro

410i' oB4BsSrNÀpr rÉlicróÃó-rvrÀruuaLoÉprúrunÀCÕúiiüiÀüreiÀcníliõÀÊü
PAREDES, DUAS DEMAOS AF 062014

4.11 INSTALAçÔESHIDROSSANTÁRNS

4.11.'l AGUA FRIA

I neorsinó óe onvErA BRUro, úrÁo, iÔsôÁvÉt-, r, tru§rrt-roô er.l
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA,/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALÂÇAO. AF_0620í6

KIT oE REGISTRo DE GAVEÍA BRTJTô OE LATÃO %., INCLUSIVÉ
: CONEXÔES, ROSCÀVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA .

.: FOPNEí:IMFNT.Ô E.IN§T,AI.ACAO Aç 17Di1 Á
:iÊcrsinóoepnÉ§§Ãóànúro,üiÃo,nó§CÁVeL,s/4,côü - - 

úN
E CANOPLA CROI,IIADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM

411 1

59,38

ÚN

89972 STNAPt 33,64, 42,84

- - oe,ôs54, sCr.ez

a11.r5 :

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALÂDO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FoRNEcTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_12n014

ADAPTAOOR CURTO COIV BOLSA Ê ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
soLDÀvEL, DN 25Mrvl x 3/4, |NSTALADo Etú RAMAL ou suB.RAt\rAL DE
ÁGUA - FoRNECTMENTo E TNSTALAÇÁ]. AF_12nofi

4 1 1 ' 6 96662 slNApr BUCHA DE REDUÇÁo, ppR, 32 x 25, CLASSE pN 25, INSTALADo EM úr.r

411 1 7 e037s srNAPr 
,RXiit3i S['"1Ç,i,";IIE;?,?i?il5k-'*íl!ffi'iil]!;'l,X&?'" " uN

4 3,94,
"5,ôi

8.08
...1
10,28: 51.40:

4 11 1.8 DE PVC.
RÂr4At ou SU&RAMqL oÊ Ácilr - ropt{E3[rEN,o E lus'ÍAi-r.cÃc

4.11.19

411110 PB79

À.tt.tst ', ÉezsrÉiópíô

.

BUCHA DE X 601\rlM. INSTALADO EM
RAMAL OU SU&RAMAL oE ÁGUA - FoRNEcIMENTo E INSTALÁÇÃo,

- aF o3ro15
Próprio . BUCHA DE REDUÇÃO, pvc, SoLDÁVEL, or.,i sor.,lt}l x iovu. lNsrauoo ela uN 8.17

20,u

16.34
RAMAL ou SU&RAN4AL DE ÁGUA - FoRNECIMENTo E tNSTALÁÇÃo.

_ ÂF_ n3rn15 ..

BUcHA DE neouçÁo. pVC, §óLóÀüÊr-, ôü sô.rÍú-l gãüü, iúsiÃL,a,bo Éu -
] RAMAL oU SUB.RAMAL DE ÁGUA. FoRNÊcIMENTo E INSTALAÇÁo,

DN 25MM,
OU SU&RAMAL DE ÁGUA FoRNEctMENÍo E INSTALAÇÃo. AF 1212014

JOELHO 90 GRAUS. pvc. soLDÁvEL. or,t zsr,lu. iNSrÀúóo Êii ÉÊulirÀoa ú
DE ÁGUA FORNECTMENTO E INSTALAÇÂO. ÀF _1 2nO1 4

DN UNpRUMADA oE ÁGUl - ronlrrcrueNro e AF_12t2014

RAMAL OE DISTRI
PVc. SoLDÁVEL.
BUrÇÁo DE ÁcuA

DN sOMM X 32MIú, INSTALADO
- FoRNECII\4ENTo E INSTALAÇÃo

uú

UN

N -á.

5, 6,

1 97,60

20.36

273.U

-rr.re

197,02

320.50

7,27

5s,92

411 113 8s4e2srNAPr roÉittógocnÀÜ§lCVc,§-ótoÁúÉ1.br.ràiúu,rrusiÀ-úôôerrapiúúÀóÀ'.--üü- -.. ---'-
DE ÁGUA . FoRNECIMENTo E INSTALAÇÃo, AF 

-1212014t 11 1 14 89497 srNApJ JoELHo 90 .RAUS. pvc. SoLDÁ'EL, oN 4oMM. 
'NSTALAD. 

EM 
'RUMADA 

uN
DE AcuA - FoRNEctMENro E TNSTALAÇÃo. AF_12n014

:

77.§:
Va.,, , ,, '

4 11 1.19

4.11 .1 .24

4 11 1.25

1.16

4.11 1.17 , PB74 próprio

agsr3 SINAPI

89395 StNAPt

1

6

89445 SINAPt

4.11.1.20

Á tt t.it ÉÉzê Éropno

411 1.22 89ô28 SINAPI

i-sii Êrôirru

UN

42,75

15,

9,1

14

.aF 12DO14

í:

3à,ôa

54,44

39.03

54,44.

7.17.

PVC,

INST, DE
FORNÉCil\,{ENrO E INSTALÁÇÃO. AF _12D01 4

DN

411 '1 89402

DrsrRtBUtÇÃo DE ÁcuA

lmperatriz / lúA

5,96 679 22

434

6,03i

uu,

m'1 râo.es 4,74

, 8.08:

6,96 13,92

P873 Própno

2 6.42

9,33

ni.tt

1)1201á

AF_12nO14

1 14.77

7 ÃO,
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-t;-ASS
PREFEITURA N/UNICIPAL DE I[4PERATRIZ

CNPJ: 06.'1 58.455/0001-16

411322

4113.23

PB95 Proprio ' uú " -- s: ' - àa,êe «,te ; 132,48

ó,zo89710 STNAPT

INSTALADO EM RAMAL DE

89714 STNAPT PREDIAL, DN 1OO
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

....,, .-,- -'sntrÁR.I!)...AÊ....12D01 ! .-.-
8s713 srNApt ruBo pvc. senrr ruónraÀ1, Éscoió ÉnÉóÀ1, óru zs úr..,i, Éonnecióo e - 

M
. rNSTAt...i':a);i:1 Fritr:;- ;a:la:. \ii,,:.qC:j çÂ&lr, L)Í f .lí-.:ta

1 1iô,26
sÀNtÍaRla) aF 121?o1Á

89712 STNAPT ruBO PVC. SERTE NORMAL, ESGOTO PREO|AL, DN 50 Mt\r. FORNÊC|DO E M
DE ESGOTO

OU ÊM RAI\,IAL DE
ESGOTô saNrrÁRrô ÀF 1

RALO SECO, PVC. DN 1OO,

INSIALÁDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

DE DN 60CM ÇOfr4

cERÂMrcoS MAcrÇos, INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME
úTlL:6272 L (PARA 32 coNrRrEUrNTES). AF_05/201 8

EM
MACIÇOS, DTMENSÕES TNTERNAS: 1,6 X 5.8 X 3.0 t\r.

: TNFTLTRAÇÃO: sO M: (PARA 20 CONTRtBUTNTES). AF_052018

LOUÇAS E METAIS

a tt á.ii

4.1 1.3.31

83,5

20.074 11 327 : 89711 StNAPt

4.i 1 3.28 741 66/001

11

411 98068 S|NAPI

M

UN

UN..'

UN

265,09

225,76

975,1 1

7.347.12 7.347.12

10.

2s.72s,és

475,35

98081

86931 StNAPt

4.12

4.12.1

1) )

VASO SANITÁRIO SIFONAOO CÔM CAIü ACOPLÂDÀ LOUÇA BRAi,ICA,
INCLUSO ENGATE FLEXíVEL EI!í PúSTJCO BRANCO, 1/2 X 4OCI!4 .
FORNÊCTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF _O1:2O2O

PC25 Próprio PARA VALVULA
.EM LOUCA BRANCA. COI,ll ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENÍO PLASTICO,
BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO

a áó8.óa

34,02

41 8,99

4ea

de ventilaÉo em pvc 5,'Í
PCP-CCU-

Âtr

lmperatriz / MA

8,

43,61 17,56 22.36:

33.95i

SABoNETETRA oE pÁREDE Et\, úeral cRonaaoo, tucluso ÊrxeçÃo.
AF.O1DO20
Porta toalha ptásti@ para papet toalhà em iolhs

, gnnne oe láoto Rerl,-eu Àôo iruox poltDo. coMpRrMENTo 70 cM,:FrxADA NA eAREDE _ FoRNEcTMÊNTo E TNSTALAÇÁo. ii-otnozõ-'

i : :ronxecrrr,ler.rro àrr,réiÀÀçlo. ar_uaozo ', r4õ,o5 1ue,30i 378,60

TNCLUSo slFÀo FLEXíVEL EM pvc. VÁLVULA púslcr E roàuErnÀ oe : i

. |\TETAL cRoMAoo pÁDRÃo popt-rL{a - FepNÊcri,tENTc E ||,jST,ÀLAcÃC

. Meoro_ronruecrr,riruiõÉrNtiernçÀ<j ,ir_ô,2õzõ " '" *'"

cozlNHA, PADRÃO ALTO _ FORNEC|\TENTO e rrusraulçÃô nr_otáõzo

412I

ail s

41210

412.11

4.12 i2

UN

UN

und-

úH-

I

5

4

57,64

u.26

53,96

3oi,30,

6,59i

s,65i

56,361

oa,zr ,

.......:
3€ô,25:

507,24

343,55

1.545,00

73,40: 660.ô0

95545 StNAPI

PCP-CCU- Própno
000049
'100867 StNAPt

100868 S|NAPI

. ,2 14 i'ooass sir.rÀpr\/
qti.ts : -iooeôôsiNÀir

4 12 16 
. - 

ÉeaT,ciopriá

4 12.17 pB97 próprio

4 12 18 : ÉCOg'prOprio

q etg ,' Éeàe Éior.ió

4.)z z1 100875 StNAPt

4.12.22 zsTzarooi.srNiÀÉi*

:BAN_CÂDA OE cRAlrro clNzl poLroo. DE 2,OO X 0,35 t\,ll - FORNECTMENTO
ETNSTALACÃo. AF ojzo2o
BANCÂDA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATOR|O O.5O X O,5O M .FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo. AF 12l20i3

- -- üii -' -**- 6:--'*..* 317§5:--**AôA 5j-*- *za2í,tà

à iot,ti, :áe,ig, iti,se

-'üru --- -- - -2 - zos:a -" -- 8sei1 
* - li*,zz

:

uN i zz.r.st 2a2,62 282.62

i.gr7.7g:- * 
i il/,rs

UN
AF_ún020

91863 SINAPI

153,89

1 16,38

14.473,09

1.29'1,13

4.13

413 1

4.13.2

a rs.e

9í862 SINAPt

- *^ 7,ís: o3o,7z



NU

4 o3
PREFÉITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06. 1 58.455/0001-1 6

N'.--
ctt, ._--

^cq 

_

t"

243.73

-àíoi'

411127

411.1.28 :

,:
4.11 1 29 ,

i:1 l:l

1o.ió

' _ _ô'!t 

', a'

4,11.1.,31 89451 SINAPI TUBO.PVC,SOLDAVEL,ONTsMM, INSTALADOEMPRUMADADEAGUA. ] M
FORNÉCTMENTO E TNSTALACÃO. aF pn114

1.,11.2 AGUAS PLUVIAIS

agsza siÀrepr ruBó prc, SÉRlÉ R, ÁêuÀ pr-úVrar-. oN roo uu. ronruecróo e

32,76 41,71

153,1 1

1 84,35

3.523,Eí

2.261,69

31,52

187,24

137,60

i

4.11.2.1

4ii

q.tt àz

2.2 89584 StNAPt
FORNECIDO E INSTALADO E[/ CONDUTORES VERTICAIS DE

_ .. ÁGlAs Pr lvtÀts aF 12rn1d
. 89554 SINAPI LUVA SIIUPLES. PVC, SERIE R AGUA PLUVIAL, ON 1OO MI\/!, JUNTA

EúSTICA. FORNEcIDo E INSTALADo Ei,1 RAiiIAL DE ENcAi.,IINHAMENTo,

UN

61,16

13

29,04

120,23

7,18

. ^:;

4.11.2.4

4.11.3

4.1 1.3 1

83446 SINAPT

89726 STNAPI

89732 STNAPI411 3.2

4.11

41135

4.11.3.6

aF 1)DO1Á
CAIXA DE PASSAGEM 3OX3OX4O COM TAI\,íPA E DRENO BRITA

SANITÁRIO

,roeuro li ôieÚs, ivc, senre NoRMAL, ESGoro pnÉÔirl, or.r ab r',u,t,

.JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014

45 GRAUS, PVC, SERIE NORI'AL. ÉSGOTO PREDIAL, DN 50 I\4M UN
JUNTA EúSTICA, FORNÉCIDO E INSTALADO EIV RAMAL DE DESCARGA

.OU RAI\4AL DE ESGOTO SANIÁRIO, AF 12i2014

612.44

32.444,40

1 18,82

89739 SINAPI JOELHO

4.11.3.4
.-.:..

8e746 SrNApr JoÉLÉo as ónÂú§. púó, §Éâie

JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO ÉM RAMAL OE DESCARGA
ipu RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF _12i2014

JUNIA EúSIICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO - AF 12D014

ou RAMAI, nF ESGoro SAÀirrÁeta Atr pno14

UN

UN

4 11 3.7

41138

4 1 1.3.9

ágzaa srlrnÉi

89785 StNAPt

Própno

PB83 Própno

89692 StNAPT

ioÉLHo go cnÁus, pvC;§ERIE ruónúel, Ésôoro pdÉoiÃr-. on íoo r,lr,,r.
]JUNTA EúSTICA, FORNECIDO É INSIALADO ÊM RAMAL OÊ OESCARGA
:OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-12NO1É

;JUNÇÃO StMpLÊS. pvc. sEiriE NoRMAL, eSCórO pieôAL,"ôu so x sô üN.MM, JUNTA EúSTICA. ÊORNECIOO E INSTALADO ÊM RAIMÂL OE
DESCARGA oU RAI\4AL DE ESGoTo SANITÁRIo , AF 12Do14

üN ió 15,31 1 94,90

35,12

261,76

25,68

:

1101n

2:

T ÓO4

29,63

15,12

50

75X50 UN

UN

25,

4 1 '1.3.

i.it s.

4113.

SIM
M[4, JUNrA EúsIcA, FoRNEctDo E INSIALADO ÊM RAIVAL DE
DESCARGA OU RAI\,IAL DE ESGOIO SAN]ÍÁRIO. AF QNO14

100 x 75 [rM,
ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

,ÁGUAS pLUVlAts. AF _12nou
a9797 stNApl JUNÇÃo stMPLES, pvc, SERTE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN-1OO X 1OO UN

MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E iNSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIIÁRIO, AF-1212014

R.

aF 1)t?o14 
_

4.11 3.11 89753,SlNAPt PVC, DN
JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
ou RAMAL DE Escoro sANlrÁRto. AF 1212014

JUNTA EúSTICA, FoRNEcIDo E INSTALADO EI\,1 RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANIIÀRIO . AF 1212014

trà(,UIU PRII]iAL, DN lOO X 50 IuM, JUNTA
INSTALADO E[,,I SUBCOLETOR AEREO DE

lúvr srrvrpr-É§ pvó, sÉRiE NoRúÀf, Éscoiô Éh-eoid. órv-i'oo r.,rú,
JUNrA EúSÍtcA, FoRNEctDo E tNSrALÂDo EM nar,,rni'ol oiõcÀá'ça
OU RAI./AL DÊ ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

rE, PVC, SERIE N.ORMAL,
ELASTICA, FORNECIDO E

JE ?\/C,sgRrFrrçpg.a.|_ 5539i1eF:i,Âi, f,ir::2,:jlrl:"1.:i;i.ir:,jrl
ÊL^S i icA, ÊoRNÊcIDo E INSI ALÂoo EM RAMÂL Í]E DESCARóÀ OU
RAI\4AL DE ESGoTo SANIIÁRIo, AF-12na14

rÉ oÊ nÊoúÇao, Êvc. sor-óaúÊr_, or.r 7süru i sorau, rlrsiÀúoô eú uNpRUlrADA DE ÁGUA _ FoRNEcrMENro e ,nrsreúçÀô Ài_iãp"oia

. TE, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREOIAL, ON 1OO X 50 MM, JUNTA IJN' ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLEÍOR AÊR;ôDEFsêôTôsaNtTÁRto 
^F 

1)ni1drE pvc. sERrE NoRúAL, ESGoro pÀe'ôrrl, ow rod x roo uu, lúrurA uN
ILASTICA, FORNECTDO E |NSTALADO EM PRUMADA DE ÉSôóitsANITÁRlO OU VENIL,IçÃO. lr t 2zo,na

305 34

4.11.3.16 | 89778 §tNÁpi

84,56

UN ií,áô

4 ií.3.18 es6:o srNÃpt

4.11 3.í9 : eaas nrôprio

ettézu 89833StNApl

2 62,2s, 124.58

12i.44'

54.42

4 11.3.21 , pB65 próprio

27

31
,io

318,60
EsGôTô saNtrÁptô

lmperatriz / MA

'TUBó, 
PVC, SOLDÀVEL, DN 32MM, INSTAI.-ADO EM RAiÍAL OE

:DtsTRtBUrÇÁO OE ÁGUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF-12|2O14
[, 18.72 10,23: 13.02:

5.3 10,40:

l,za

89724 STNAPT JoELHo 90 GRAUS. pvc. sERtE NoFiúÁ1, esôoiô pnsonl, bru ao uu,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALÂOO ET/ll RAMAL DÊ DESCARGA

4

8

24

1q lq

1 7.56:

6

42 5,71"

4 11 ? 17 89784 StNraPl

*i,,sz,

zd,oz:

' " sie,ii

2 21,31|

:

:

25,021UN



Nl"

PREFEITURA [,lUNlClPAL DE IMPERATRIZ
cNPJ 06 158 455/0001-16

43+
ÜP

+'^,
N'.

1 33.32

200,88

167 Ài

6,06

- .---* 
2oá.á5'

278,76

4

413.11

91874

91875 StNAPt

93653 SINAPI

93655 STNAPt

LUVA PARA DN 20
:CIRCU OS TERMINAIS, INSTALÂDA El\,4 FORRO - FORNECIMENTO E

ELETRODUTO, DN 25 rúM (3/4'),

UN 2.63

9,79

70,24

2,91

56

413.12

4 13 '13

4.13.14

4.13 15

41316

4.13.17

11318

CIRCUITOS TERIVINAIS, INSIALADA EM FORRO.
rNsTAtaaÀô ÂF 1rDO15
DISJUNTOR IUONOPOLAR ÍIPO DIN, CORRENTE

IUONOPOIÁRES, COM BARRAIúENTO TRIFASICO E NEUTRO.

COBRE 4
PARA CIRCUIIOS IERMINAIS. FORN ECll\,,1ENfO F

153,Í1

ôsz,se

9,79

it.ie

12.46

12,46

56,1 5

93656 SINAP'

93657 StNAPt

93673 SÍNAP|

aiaro srirapr

83463 StNAPI

FORNECIMENÍO E INSTALACÂO AF O4l2016
DTSJUNToR tvoNopoLAR Ttpo orru, ôonnelttÉ ruoMtNÀL DE 2oA _

FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF- UNO16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A.
FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF O4l2016
DISJUNTOR MONOPOLÁR TIPO DIN, CORRENTE NOI\.4INAL DE 32A.

24,92

80.82

89,45

91925 StNAPt
135,2

4.13 2A 9't927 StNAPt

s1gre

478,2

111

13

1.769,34

5,1 2 osí]iatú

l:
a i3 22 91931 SINAPI

,O KV.
E INSTALAÇÃO

0,6i 1,0
: PARA OtSrRtBUtÇÃo _ FoRNECIMENTO E INST ALAÇÃO AF_122015

TOI,4ADA BUTIR 10 A,
SUPORTE E PLACA- FOR NECIMENIO E TNSTALAÇÃO. AF_1212015

2 W, SEIV

ronlrecnaEruro s INSTALAcAo

BLOCO ADMINISTRATIVO

MOVIMENTO DE TFRRA

coMpAcrAÇÁo
COMPACTADOR

uecÂr.rica
DE SOLOS

40

1.283.36

32,63 358,93

àào ôo

43.12 129.36

197 68

1.202,22

176,4A
6. 23,09

7

4.13.23

4 13.24

92982 STNAPt

91992 StNAPt O

IV

UN

UN

UN

4 1325 s1 ee6 siúÀpt

To_MADA ALTA DE EMBUIR (1 MóDULo), 2p+1 19 4 tNcLUtúDo supoRrE uNE PLACA _ FORNECfl\TENTO E TNSTALAÇÀO ar_r zpor i --'- - --',
-'::.lfg11rfQl^ 

oÉ ÉMeúiiÊ rr úooútor, zÉ*f io À, truCLüiúôó uNsupoRrE E eLACA - FoRNEcr[,,tENÍo E rúsreLeçacj ai_1-#õis
4 13.26 92AA4

41327

4132A

4.14

i 4.1 gusgg srúÂÉr

97587 SINAPí

97084 SINAPt

4.143 - 
eótô Éroprio

4.1

522

à5,a0

4.14.4

5 1.'1

UN

68,57

í.369,49

4.,iá' - 60,ôBi es,1 r;. sgs,dài

11

12,1

lmpêÍêtriz / túA

200,

93,57

12, 2.433,70

ÂsS: i- -

4 13.4 95813 SINAP|

i

4.13.s I - çirrl5s§rNÀÉf

CoNDULEÍE DE PVc rrPo rB PARA ELETRoDUTo DE pvc SoLDAVEL uN 11 g 52 t2 12
:DN 20 M[,t (í/2), APARENÍE - FoRNEctMENTo E INSTALAÇÃo. AF_l1t2o16

TNTERRUPTOR Sil\ilpLES (1 |\,1ôDULO). 1oA/250v. |NCLU|NDO SUÉóirÉ e úru-- I ii.ss ...-. .22,32

pLAcA - FoRNECtiTENÍo E TNSTALAÇÃo AF_t2t2ois

12DO15

úN

UN:

UN

UN.

1, 120,23i 153,11i

2 25O,25t 318,69i

ui.i

UN

9759í S|NAPI AF
:

98,84 l2 77.62

: 795í4/00.1 SÍNAPI

: 72554 SINAPi

97086, SINAP'

PINTURA EPOXI, TRES-óEúÁóS

FUNDAçôEs

fr. 1 53,85: 6S,57:

1 578.291

. [fi'^Tl?Ê?âii,ls§â?Tf,?ils:riFr,n oe ronrr,'À innÀ nnbien,

724,49

PB46 Próprio

..4 2I\4M, MALHA 15X15CM



PRÉFEITURA IVIUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455i000'1-16

'- 
92788 srNApr 

.TARMAÇÃo.DàLÂJe 
oÉ Úr,iÁ esrnuruáe coruveructounl DE coNCRETo

ARi/ADo Et UMA EDlFlcAÇÃo rÉRREA ou soBRADo urlLtzANDo AÇo
CA.sO DE 12,5 IilM. MONTAGEM AF_12N015

ôàôas SrNÀÉi- 
* -lÃàr'rÀÕÃo ultzÀúóo Àçõ CÀ-ií ôÊ r 2,5 rvú - r',roúracÉú ÀÊ-r

KG 17,161 5,52 7,O2

4,14

,,.,';.:-] -7,i?.

120,46

34.52

')aqi1

153.732,71

1.859,38

:r:::,Io i.t r!,i, -tirjrt : Eli: 'J l! J Lii i.i ;, ;ã LiL.i.I /1,1Ãar loiJi fJi\ til A ,'\s;.'.:Ili--'À

5.3 a
ADERTDA COM MAC&RICO, AF 06/2018
SISTEMA DE VEDÂçÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO. PAREOES

, grso: §trunpt ' Ànrr,raÔÃõ oo si§iÉúa oe pnnEoÉs oE CorucnÉro, execuraoa cor,to
'REÊoRÇo. VERGALHÃo DE 1o 0 tulÀil DE DlÀl\,']ETRo. AF-m2019

9AgO5 SIruAPI, CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇ O 1'2,3 2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIN

':BRlrA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA4OO L AF-072016

5 3 3 é)a;tt

5 3 4 PVC0'1

KG 240,23

m!

;i - -''--- -

m'1

2.810,15

tzt.aiaà.qq

6,08

71.03

817,

181,33

1.040,99

3.047,54

16.537,44

3.870.21

DE PAREDES EM

ESQUADRIAS

soáaa §r.rÁpr rxir ôe pôCiÁ oÉ úÁóÉinÃ pÀnr ÊixiúnÁ, serur-ocn (lÊve ou
PADRÂO MEDIO,9OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CI\I, ITENS INCLUSOS:

5.4

541 MEDIA), UN

OOBRADIÇAS, MONTAGEIU E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
coM ExEcuÇÃo oo FURo - FoRNECTMENTO E |NSTALAÇÃO. AF-12201s

5.4.2

à a.s

PB49 Própno PORTA DE VIDRO TEi,4PERADO, 01 9x2.'1 0l\4, ESPESSURA 1 0MM,

COIU ACETAÍO OU BRILHANTE E

16,

5.5

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

DÊ COBERTURA

PB90 Própno curvEErRA EM pERFtL oNouLADo DE ALU[4iNro

10,9'1

57.634,14

889,02

3.433,50

551

5.5 2 19,

DESENVOLVIMENTO DE 1OO CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

a8,e.7m' ?9 137.57

4.358,97ssÉ

5.5 6

558

5.6

92580 S|NAPT

gZOra Sirunir.

Própno

87251

paó2

eeoqg srú,qpr

,ATE 2 AGUAS. TNCLUSO rÇAMENTO. AF_07/2019

DE AÇO cor"rpo6iÁ poi 'rençÀs ennn ÍÉr-ÉÀôos óe arÉ z ' 
m2

PARA TELHA oNoutÂDA DE FlBRocrMENTo, rrÊÍÁLrcA,
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

'11

.i
129.U

UN: 1.093,01 1.391

26.76

38.97

6.959,70

I377.02

3.501 81

733,24

10.479,78

2.987,59

27,72

49.62 4 433,54

PARA TELHA ONDULADA DE FIBRocIMENTo, fuIETÁLIcA, PúSTIcA oU
INCLUSO rÇATVENTO. AF _12t2O1 s

PARA AMBIÊNTES COI\,lERCIAIS,

FORRO DE PVC ERCIAIS, INCLUSIVE

561

5.7

5.7.1 , 87630 SINAP,

:

\ )57 2 87620 STNAP|

ESTRUTURA OF E-IxACÃo AF o5|2o17 P
tMPERMEABILtzAÇÂo

nooapÉ CenÀrurcó oe 7cü oÊ ÀLiunn corr,r pácAS lpo ESMALTADA
iEXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF 0ô2014
PINTURA

,ÀeucaçÃo rrlnruuAL DE ptNTURA conrr rrrvrl úrex nônílrca eü
PAREoES. DUAS DEMÃos. AF 062014
:t',s: Â; -A?arrs r it!-rR!1S3ÂÀj: Tr\À'iÁ..i

AGUA FRIA

m. 89,35

30,76

5 7.5

5.8

581

5.eJ

5 9.1.1
,|:

UN

6,96

lmperatriz / MA

/9"-""O\tq-- \I r.-:-:- I\ -.. t_l
\ .cc /
\"---/-

121,05

456.85
(16.8%)'CONFORI\,IIDADE CO[,! A DIRETRIZ SINAT 004 (lrlNISTERlO DO

35

UN

- - ilt7ô §ixÀài

1 3.047,54

13,47 ,

rir,a c,iÀ e,oi' i|t.za

m: 67,69 34,O7

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA3CM AF 062014

88489 STNAPt

94495 SINAPt

90375 StNAPI

M a4J2 ó,às 8,08.

50,37 10.60 13.49

52.43 66.76.

uN 1 5.47 6,96

UN 1 4,6ià .. 
5,ós,-

ozg,oe

679,49

ozà.as

1.01í,82

66.761, INSTALADO EIVI UN

PB59 Próprio

12DA14



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06. 158.455/0001- 1 6

4 3G

JOELHô 45 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL. DN 25i,1M. INSIALADO Eú DRENO Uú
DÉ AR-CONDICIONADO - trORNECI[,llENTO E INSTALAÇÃC, AF-12N014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MIV, INSTALADO EM RAMAL Úru 10

OU SUB-RAI'AL DE ÁGUA - FORNECIIúENTO E INSTALAÇÃO AF _1212014

N.--

,sb

4,3Í,

10,07r

18,28
5 9.1.5 89867 SINAPI

89362 SINAPI I
66.iô

5 9.1 6

5 e.1

5.9.1.13

5 9.1

e.iigz .iru:?i iôàlxo so aa;uil;'V-. scLJAr'Êi-, DN 32N1ú. ;iisr'AüJJ
iDE ÁGUA. FORNECIMENÍO E INSTALAÇÁO, AF.122014

àeàô7 §iNÀÊl -- i JoELno go õClu§]ÉVc,§oaDÀüÊL óú-roú ü,.iN§rÀúoô
. DE ÁcuA - FoRNEctMENTo E INSTALAçÁo. AF-12n014

89366 SrNAPr.

irrl ;'RolvlÀJa

Êú ÉÉUúÀôÁ

25,U

5.s '1 10 - 
Êeào àiopno

5 -o.1.11 DN 25MM X 3/4, UN

5,78 7.36 29.44

4a

89427 StNAPI LUVA COM BUCHA

89445 SINAPI

,NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUTÇÃO DÉ ÁGUA - FORNECIMENTO E

DE
12.t201t
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO E|\,ll

RAMAL DE DTSTRTBUTÇÃo DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

DN 32lrM, INSTALADO E[,] RAMAL DE

EúSTICA, FORNEcIDO E INSTALADo EM RAMAL DE ENcAMINHAMENTo.

EM RAMAL DE DESCARGA
14

ventjlaÉo em pvc Íígido sotdávef. para esgoto primáriô,

1:

2;

9,701

5,96

0,23

12.35 1 2,35

'7.17
9,

14 ":

5 91 15 89403 SINAPI

5.9.2.4 i

5.9.3

.;

x 50...'"_-uN* - -*-- .. -*ã-' --- - 2í7ô.

457

412,56

-'--..- ít1.tà,

1.0í1,50

83446 SINAP|

SANIÍARIO

s gls r s§7io §rúÁpr JôÉlHó ls ênaus, pvc, sÉRlÉ NoR[4A1. ESGoro pREDrÀr-. óú +o rara, uN
:JUNÍA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO El,4 RAMAL DE DÉSCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO . AF 1212014

89732 STNAPt 45 GRAUS, DN 50 MI\,4, UN
JUNTA EúSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ÊSGOTO SANITÁRIO, AF_12DO14

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÊRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MI\4,
JUNTA SOLOÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO ÉIu RAMAL DE DESCARGA

I OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF.1212A14
--ôà7ài,§inÀàl 

,.1õer-Ho gõônÃús:-pvô]íÊnrÉúCüAL. ÉSêôío"ãRÉólÃ(-ór(so üú:'
:JUNIA EúSTICA, FORNECIOO E INSÍAI.ÂDO EI\4 RAMAL DÊ DESCARGA
:OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO, AF-|2NOM

11.04

6,
5933

5.9.3 4

7 80' 31,20

8,60: 25,80

65,44

36,35

60,48

37.20

11

t/,$

5.935 NAPI

5936

s e à ô-* - -- *- Bô7iã siruÀpi

5939

5r

PB71 Próprio

- 
eaei Éropiio 

-' 
.Júi'rÇÂôsiúÊtÉ§, Éüó: SÊCiÉ NodüÀt, Ê§Goro pRÉórÀa. óN ioo
I\.4I\,4, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORIAEREO DE ESGOTO SANrrÁRto. AF_122014

89753 SINAPI

i 89714 StNApl

s 9.3 13 agzrz.srúÂàr

314 3971 1

5 9.3 11

5.9.3.12

'.--.;
7.4:

5,71

43.22

56,72

99,40

rê5.,i0

30,18

74166/00l stNAPI
UN

úN 2 iti.zt: ais,:s:
vASô sÀNÍrARiô srÊor.:Àoo corr.l cnixa ecopl,coe Loúçn ànÀr,rca.INc.LUso ENGATE FLExíVEL EM PLASTICo BRANCó. ;2-i 4ocü . 

-
FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020

3.9í3,20

9io.7o

10,40

5.9.3 15

5.íO

lmperatriz / túA

UN 3 7.33

.'JOEiTó 
SO CRAUS ÔOM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MIV, X UN

89395 STNAPT
atr 12DO1Á

!TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALAOO EM RÀMÀL OU SU}RAMAL DE

:Ácul - ronlrecrnENTo E TNSTALAÇÂo. AF _12t2014

UN

12,82:2

vs.92.1

AF_12nOU

DE
28,36:

52,56 29.04,

12 27,00

36 98: 1.943.66

:

34,38:5.9 2.2

5 9.2.3

4,34

UN

.ui-,

1 337,59: 337,59

5 i0 1 86931 SINAPI



trrrr. _,-- -'PREFEITURA IúUNICIPAL DE IMPERATRIZ
cNPJ. 06. 1 58.455/0001 -16

43\

5.10.2

510 3

100849 STNAPI

86904 STNAP|

ê

:ASSENTô sANrrÁRro coruverucrounl - roRuecruEruro É rusrer-lôao. -úru- - - '- - - 2: za.zz sa,oá,
aF 01t2020
LAVAr_óRro LouÇA BRANCA suspENso. 29.5 x 39cM ou EoutvALENTE, uN 2 108.98 í38,78,
PADRÁO POPULAR. FORNECIMENTO E INSIALACÃO, AF O1/2020

DE PVC, DE PVC 16 121
DN 20 MM (1/2

oe,ôa

^:-;;

SttJ

5.11 4

5.11.7

NAPI
11

5 11 I 91887 SINAP|

511 10

511 11

5.1 í 91

5 11 13 : 93653 StNApt

5.1 1 15 936s6

SINAPI

93670 srruapi

SINAPI

gseue str.tÀÉi 
-

:....,-.-..
PC10 própno

(1

*.:lC -.r'. i9 : :À:,1,:iÀ,.i, ,, ir';,\;.À ._,,,1 iORRO - iOl{;'lÉCtMEt\l'O E

, PARA CIRCUITOS TERI\4INAIS. INSTALADA EM
rNsTÂl 

^e.Ãõ 
aÊ f Dil\ - -I 91874 SlNApt iLUVA PARA ELETRoDúió. Éúa nósóÀürr-.

MODULOS), ,1OIASOV. rr'rcLurúoo SupoRTE E , UN
TNSTALAÇÃO. AF _1 2t201 5

UN

FORRO. FORNECIMENTO E

DN 20 MM (12"). PÀRA UN

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALÁÇÃO. AF_1212015

PTOR SII'PLES (2
FORNECIMENIO E

DE 1OA.

UN

UN

UN

41

4

4'

200,88

1 59,20

152,88

230.36

302.48

' -lit,zq

35,40

1 1.8

PVC,
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALÂDA Ei,ll FORRO. FORNECIMENTO E

PB64 DN
PARA CIRCUITOS TERMINAJS. INSTALADA EI\.1 FORRO. FORNECI MENTO E

PARA DN 20 MM
, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA Ei,l FORRO - FOR NECIMENÍO E

91890 STNAPt

:rNsrÀt Àr:Âô aF f Dels
cURVA 90 GRAUS pAnn elernodúio. pvc, RoscÁvEL. or.r áà úú tara'r. 

" . .úii

8,82

9,79

3,

PARA
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTATÁDA EM FORRO - FOR

DISJU ÍrPo DtN,
33,69

DE 2OA.

TIPO

DIN DE 2OA

NOIIINAL DE 25A

UNTOR TIPO DIN. NOrú

NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M
E 0,5 ]\,1 DE SOLO - FORNECII,íENÍO E ASSENTAMENTO

DIN,

UN

5.11 17

5.11

UN

UN

75,62

511 19

1.067 ,17

471.60:

;

451,27'

3, 1 313,50

5,1 553 42

241

sá,6a

29.401 1 76,40

'.24

6,06

7.28

lmperatriz / MA

90

6,59

12.173,12

71,56

5.11

5.1 1.1

's.t1.z

s I o 4 86s1s srNAPr 
I'?BHl%?1,?3ft''â,?5 I',^:§;â3x3'il]l|11;o'o*'o "oo*uo uN 2 to'qa ág'za t zg ào

PARE DE - FoR N Ecti\4ENTo E I NSTALAÇÃO AF 
-o 

t t2o2o

FtXADA NA pAREDE - FoRNEctMENTo E tNsrALAÇÃo. AF_otpo2o

INSTALAçÕES ELETRICAS

ELETRoDUTo RicrDo RoscAVÊl, pvc. DN 25 t M (3/4,), PARA ctRculros

óreoz §ir.rÀÉi

91 863 S|NAPI

5.11 14

UN o70 12,461 49,U

59,38:

1i.21 , 92ooo SrilÀÉr

i.ãsg,on

s 11 23 sióe6 §iNÀã-

5.1124 91 925 SINAPI

s112s . 
gróa7SrúÀpi

-,, ^:..tt zt 975a7

gARÀ CiRCUtTOIi ÍERMti\j/

M .164,1:

5.1 1 28

5.12

itzz

gzsst sir.tÁpi 
..

gzsgs srNapi LUMTNÀRIA DE euÉncÊtcrn, colr 30 úMpADAS reb oe z w, seuREAroR. FoRNEclvENTo E TNSTALAÇÃo ar_ozaoão 
- - ', "-,', UN

35,40;

512.3 PC16 Própno
u;' -*-------l*--..'- 

2Zdoi
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438PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.'158.455/0001-16

5.12.4

5.12.5

zssraloór srNnpi

zzssa srNepr

'pwrunÀ epoxr, ÍRES DEMAos

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENÍO E I\STALACAO

Pedro Henrique Nunes V e Silva
cREA- 111574035-0

PIDRO llItiRIOlJI lii]l{IS \l. I 5II!A

Coffdeiiêcar clc LSÉ

e"g. c,',i'tn?"A' ir-t sloo:s-o

m' 53,85, 68.s7:

57A29 236 a5:

68.57:

Totâl sem BDI
Total do BDI
Iotal GeEl ,

1.439.50í,23
347.127,91

í.786.629,14

E \1:
S S

N. :

lmperatriz / MA

LJN

1
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â'*
PRE'EIIURA OE

IMPERÂTRIZ

4aq

Preteitura Municapal de lmperatriz

AS

OBRA: Crechê Morada do Sot
LOCAL: lmperatriz - Maranhão

sistema Nacionar de pesquisas de custos e índides da construção civir - srNApr / Abrir - 2o2o

1.1

í.1.í Placa dê Obra em chapa de aco

A área adota da pta€ é dada peto padráo do FNOE

Comp
4,00 m x

AltuÍa
2,50 m =

Total
10,00 m,

OE REMOCAO VEGET

Qtd = '1016,55 rf
'Í.1.3 DO TERRENO - PERcUSSÃo (SPT)

Comp
30,00 m x

í50,00 m

Qtd
Qtd =
Total =

5,00 unid = 150,00 m

de

Qtd = 1.00 und

de aeÍea

1,00 und

1.1.6 Baracão de obra parq alojamento/escritório,

Qrd

Piso em Pinho 3a, paredes êm comPensado íomm, cobêrtura em telha Íibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas ê

60,00 m,

1.1.7 Locacão convencional de obra, utilizando

Qtd =

gabarito de coridas a cada 2,00m - 2 utilizaÇões.
Será considerado apenas a áreâ @m pilâres.

Bloco Sates
Blocô Administrâiivo
Bloco BânheiÍos

Total =

Comp
33,06 m +

tz,v m +

12,56 m +

170,92 m

Larg
7,96 m x
9,62 m x
9,62 m x

Lados

2,00 und =
2,00 und =
2,00 und =

82,Q4 m
44,52 m
44,36 m

1.8

Qtd 1,00 Und

ALT x
DE

Qtd = í,00 Und

1.2.1 CompactaÇão mecânica de solo para execuÇão de radier, de solos placa vibratória.

Área eíerna
Il ll,:,,,;

Radier Ceixe d,água
Totâl

327.33 m,
1!2,üõ íti.

9,00 m,
378,39 m,

1r) MANUAL PARÂ BLOCO DE OU T, DE

Blocos Cobertâ Central
Total =

Comp

0,40 m x
í,28 m.

foma

Perim.
12,00 m x

Larg Prof

Totat

Qtd Total0,40 m x 0,4 mx 20 snd =

em 4

Área

Total =

LASTRO

Altura
0,50 m =

1.3.2 coM MATERIAL

Area

6,00 m2

Atr

OU

Total

6,00 m.

DE'5 CM' AF

í,28 m.

EM
7

atJ,

ffiI

1.1 Á



o

440
Total = 9,00 m':x

!,4Í in'
0,05 m : 0.45 m3

'Í,3.3 Concrêtaoêm de íàdiêt- ÔtsÔ leie sobre fck 30 MPÂ de 20 cm. Lancamento. adensamento e acabamento.

N

E.lt. _-'- -

Área =

1.3.4 AmaÇão de laie de uma estrutura comvencional de concreto amado em uma

Esp Total
9,00 m' x 0,50 m = 4,5 m"

térea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem AF 12y2015

Laje radier

Íotal =

1.3.5 ArmaÇão dê laie de uma êstrutura

Valores obtidos através do Projelo Estrutural

Peso

1i.41

17,0í kg

comvencional de concreto amado em uma ediÍicaÇão térêa ou sobrado utilizando aco de 10 mm - montagem AF l?2015

Valores oblidos atravês do Prcjeto EstrutuÉl
Peso

Laje radier 21,48 kg

Total = 2i,48 kg

1.3.6 Amacáo de laiê de uma êstrutura comvencional dê concreto amado em térea ou sobrado utilizando aco ca-50 de í 2.5 - montaqem AF í212015

Valor€s obtidos através do Prcjeto Estrutural

Peso

Lâje radier

Totàl =

TA CORRIDA

34,15 kg

3i+,15 kg

Comp
35,05 m
91,84 m

í26,E9 m

Muro Frontal
Muro de contorno

Total =

FCK = 25MPA. TRACO í ;2,3:2,7 {CIMENTO/ ARETA MÉD|A"/ BRtrA i). pREpARo MEcÂN|co coM BEToNEIRA 400 L.

Comp Larg píof
0,40mx 0,40mx O,4mx
'Í,28 mS

Qtd Total
Blocos Coberta Central
Total =

20 und = 1,28 m"

í.3.19 TRAT'AMENTO DE JUNTA DE DTLATAÇÃo coM tterlrn asrÁl ADERIDA COM

Valores Estimados

Laje radier

Comp

í2,00 n

1.4.1 Muro isolado de alvenaria - H =

Muro de Contorno

Total =

Comp
89,84 m

89,84 m

1.4.2 M uro de alvenaria H = 1,20.

Muro Frontâl

Total =

35,05

35,05 m

1.5.1 APLICADO E DE coM DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

Muro de Contorno
Muro Frontal

Total =

1.5.2 Massa única, para recebimento de

Comprimento
91,84 m x
35,05 m x

AltuÍa
2,90 m x
1.20 m x

2.00 und =
2,00 und =

Total
532,67 m,
U,12 m2

Qtd

616,79 m:

pintura, em
de 20mm,

argamassa traço í:2:9, preparo mecánico com bêtoneira 4001, aplicade manualmente em faces intemas dê paredês,de

Muro de Cootorno
Muro Frontal

Total =

Comprimento
9'1,84 m x
35.05 m x

Altura
2,90 m x
1,20 m x

2,00 und :
2,00 und =

AF

Total

532,67 m2

Ujz m2

Total
.t1,12 m'

616.79 rf

coM

Qtd

1.6

Comp
2,00 m x

1.6.

Portáo de êntrada Alt
2,78 Â x

Qtd
2,00 und =

l
I



i1,lz uno

I

N

E11: _/.-/
,..:}

1.ê.2 GRADE ÊM FERRO, C/ QUADRO ÉM CHATA 2' X 3/8", BARRAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X í/4'NAS HORIZONTAIS

Comp
39.27 mx

58,91 und

1,50 m x 1.00 und =

Total
58,905 m'

Att Qtd
Muro Frontal

Total =

1.7.'l Cumeeira em perfil ondulado dê

Comp
Cumeeira Superior

Íotal =

42,99 m

42,99 m

'1.7.2 Rufo em chapa de aÇo número 24. corte de 25 cm. incluso transpone vertical,

Contorno supenor

Tolal =

1,7.3 TELHAMENTOCOMTELHÂ ONDULÂDA OE FIARA VIOROE=0,6MM, TELHAOO COM

Comp
6,82 m

6,82 m

MAIOR QUE 1O', ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

Corredoí Principal

Total =

Comp
3,41 m, x

30,69 m:

9,00 und =
Total

30,69 rn"

Larg Qtd
1mx

1.4,Ê urr =
Ísrr?.-': il

. Total =

1.7.5 Trama de aço

Qtd TotalÁrea
i'i:; j- i:r'' '

íí5,9í m2

por tercas telhados de até 2 para telha de metálica, ou incluso transporte vertical.
Será considerado a mesína área do telhado.

Área = 146,60 Ín,

1.7.6 FABRICAçÃO E INSTALAçÃO DE TÊSOURA INTEIRA
12t201

EM AçO, VÃO OE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

Qtd
Tesouras Centrâl

Totâl =

10,00 und

10,00 und

1.7.7

Coberta Central

Totâl =

Murô de Contorno
Murô Fíontal
Total =

Comp
4,00 m, x

80,00 m

Comp
91,84 m x
35,05 m x

152,27 m.

20,00 und =

Total
80,00 m

Área
110,21 m'
42,6 m.

Qtd

de tinta

Altura
1,20 m =

Radier Caixa d,água : 9,00 m:

9,00 m.

1.9.1 LASTRO COM
EM OU DE.5 CM' .AF

Total =
Total =

Área
326,76 m'x

16,34 m.
'16,34 ml

1.9.2

Geral

em

0,05 m =

feito
12

de
tn

Passeio

Total --

Área
JZO, /b m.

326,76 m,

:4

Área
326,76 m,

3cm.

4q^

-_- 
1'7'4 TELHAMENTO coM TELHA METÁL|CA TERMoAcúsrrca E = 30 MM, cgu ATÉ 2 ÁGUAS, rNcLUso IÇAMENTo. AF_07/2019

-1.8.2



Total =

1.9.4 Revestimento

326,75 m' A

para piso com placas tipo esmaltada extra de 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior ouê 1O ANTIDERRAPANTE

t Àrea
326,76 ÍÍf

326,76 nf

Geral

Total =

1.9.5 P|SO TIL, OIRECIONAL OU ASSENTADO SOBRE

Direcional
Alerta

Qrd
365,00 und x
1 36,00 und x

125,25 m

Comp
0,25 m =
0,25 m = 34,00

m

m

Total =

í.10.I APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA EM PAREDES EXTERNAS DE UMA DEMÃO.

Muro de Contorno
Muro Frontal

Total =

Comp
91,84 m x
35,05 m x

616,79 m'

Altura
2,90 m x
1,20 m x

2,00 und =
2,00 und =

Total
532,67 m'z

uj2 ff

Qtd

1.'1o.2 ÁPLICAçÃO MANUAL DE PTNTURA COM úTEx AcRiLtcA EM OUAS DEMÃOS

Comp
91,84 m x
35,05 m x

616,79 m:

Altura
2,90 m x
1,20 m x

2,00 und =
2,00 und =

532,67 m:
84,12 m2

otd Total
Muro dê Contornô
lvluro Frontal

Iotal =

1.11

FRIA

1.11.1.1 REGTSTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Ácua oe QUE POSSUA RÉSERVATÓRIO OE

Quantidade estimada

Qtd -- 2,00 und

1.2 3t4",

2,00 und

E RAMAL

Quantidade estimada

Qtd =

'I í.í.3

- 1.11-1-4

DE 3t4 EM DE
Quantidadê estimadê

Qtd = í,00 und

ADAPTAOOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAçÂO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X í/2 , INSTALADO EM RESERVAçÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÂO QUE POSSUADE FORNECIM ENTO E INSTALAÇÀO. AF_06/2016
Quantidade êstimêdâ

Qtd = 3,00 und

1. BUCHA
DN

'!,00 rr.-C

EM OUx
DE

Quantidêde estimada

Qtd =

1.11 DE

Quantldade estimadê

Qtd =

DN

í,00 und

RAMAL DE

1,1í.1.7 BUCHA REDUÇÃO, PVC, ON 6OMM X 40MM, EM PdMAL OU SUB.RÁMAL DE ÁGUA. E AF o3t2015Quantidade eslimada

Qto = 'Í,00 und

1J1.1.8 BUCHA DE REDUÇÂO LONGA.

11 90

90. fria

9,00 und

e

EM

EM OU DE
AF 03i2015

PVC,
zsMM X 50MM.

Quântidade estimada

Qtd
í,00 und

't.í í. í.9 Joelho pvc soldavel

Quêntidade estimada

Qtd =

41L áÍià\.- \Íru _-_I
c N1.

t



-)
N,'.

ASS
EM:it

2,00 und

1.'11.1.11 Joelho 90 graus, soldável. DN 75mm, instalado em prumada de água e instalaÇão,

Quantrdade estimada

Qtd =

4q3

Quantidade estimadê

Qtd = 6,00 und

1.11,1.12 LUVACOM BUCHA DE LATÃO, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE OISTRIBUIÇÃO OE ÁGUA - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO

Ouantidade estimada

Qtd = 2,00 und

í.11.1.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 6OMM, INSTALADO EM PRUMADA OE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO.

Ouantidâde estimada

Qtd = 2,00 und

1.í1..t.1{ TE, PVC, SOLDÁVEL, ON ZSUN, INSTALADO EM PRUMADA OE ÁGUA. FORNECITIENTO E INSTALAçÃO.

Ouântidâde estimada

Qtd = 3,00 und

1 1.í.1 5 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado êm ramal dê distribuição de água - e instalacão

Quantidade estimada

2a,21 m

1.11.1.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 6OMM. INSTALADO EM PRUMAOA DE ÁGUA - ENTO E INSTALAÇÃO.

Quantidade estimada

7,0í m

1.11.1.í? Tubo. PVC. soldável. DN 75mm instalado em prumada de áoua. fornecimento instalacão.

Quantidade estimeda

23,44 m

1.11.1.18 RA-1í RESERVATORIO MET. INFERIOR 13M3 FORN/INST

Qtd = 1,00 und

1.11.1.19 RECALQUE D'AGUA OE TRIFASICA 2,0 HP

Qtd = 2,00 und

1.'11.1.20
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INST'ALAçÃO DE BOMBA ÊM AçO ROSCÁVEL, DN §ucçÃo 32 (1 í/4) E DN RECALQUE 2s (1), PARA ED|F|CAÇÃO ATE 4PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/20.t6

Qtd = 2,00 und

1.12.1 DE KW

Quantadade estimadâ

Qtd =

i- i-: rnoiJ; ü x;(iii,i) ROSCÁyÉL, PJü, üti Zi iíru (3/4, ).

1,00 und

PARÁ CiRCUIÍOS lNsi EM FORRO ECIMENTO E AF 1?J2A15
Ouantidade estimada

1,48 m

1.12.3 ELEÍRODUTO RÍGIDÔ PVC, DN MM {1/2.). CIRCUITOS EM AF 1A20,15
Ouantidâde estimada

82,52 m

4" X4'

Quantidade estimada

Qtd = 10,00 und

1.12.6 90

TIPO

1,00 und

M[1

20 tráM E AF ,I

Quantidade estimada

Qtd =

E

.!-J!

I

I

lalr^a É



IYréà

Quântidade estimada

Qtd = 4,00 und

N .-::-
trrr,.._l_,_.
ASS: t,

E INSTALACÃO.,I.1 2.7 CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO

Quantidade estimada

Qtd = 4,00 und

1.12.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO. AF_l22015

Quantidade estimada

Qtd = 16,00 und

,I.,í2,9 CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 1,5 MM" ANTI.CHAMA 450[50 V, PARA CIRCUIÍOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

82,50 m

1.12.10 LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM2úMPADASTUBULARÉSFLUORESCENTESDE36W,COMREATORDEPARTIDANÁPIOA.FORNECIMENTOÉ

Quantadade estimada

Qtd = 10,00 und

- 1.12.11 LUMINÁRIA ARÂNDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM í úMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR . FORNECIMENTO E

I ^:r'ii.l:rrti: .:;: rr:-ct

Qtd = 5,00 und

1.13 SISTEMA DE PROTECAO COMTRA INCTNDIO

1.13.í LUMINÁRIA OE EMÉR€ÉNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LiTIO. DE 6 HORAS

Qtd = í,00 und

r 11 , PLAca DE slNALlzÂçÀo DE SEGURANçA coNTRÂ tNcÉNDro, ForoLUMtNEscÉNTE, RETANGULAR, ..t3 x 26. cM, EM pvc .2. MM ANTtcHAMAs (siMBoLos,"" cones eptcroGRAMAScoNFoRME NBR 13434)

Serão considerados as pla€s de saída @m e sem indi€dores de direçáo

Qtd = 2,00 und

1.14

1.14.',| tipo Franklin Dara - fomecimento ê

Quantidade estimadê

Qtd = 1,00 und

1.14.2 Tubo de aço galvanizado eom costura, classe média, conexâo DN í5 (í/2.). em ramais e de qás fomecimento e instalaÇão,

Quantidade estimada

Qtd =

1.14.3 Luva de reduqão, em

3,00 m

feno 314" , 1t2", conexão instalado em ramais e sub-ramais de gás Íomecimento e instalaÇão.
Ouantidadê estimada

OtC = 1 00 xrC

1. de

Quantidade estimada

Qtd =

50 mm, isolador -

50,00 m

14.5

Quantidade estimada

Qtd = 12,00 und

de

Quantidade estimada

Qtd =

15.1

fundo com

í,00 und

coM

í,00 und

tr

1.16-1

Qrd

DE

TAMPA

Quantidâde estimada



N

E!1:

1.16.2

1.15.3

Quantidade estimada

Qtd =

Quantidade estimada

Qtd =

3,00 und

MDO

39,00 und

4"X

OU PERFURÂDA AÇO GALVANIZAOO, LARGURÂ 500 0u 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CAOA í,5 M, EM PERFILAOO OE §EÇÃO
OlranriC?de ê:ti.:aâ

Qtd = 65,00 m

Quântidade estimâda .

Qtd = 90,00 m

1.16.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO oN 60MM (2.'/2" )rNcL FORNECIMENTO INSTALACAO

Quantidade êstimada

Qtd = 37,00 m

í.1 6.6 PANEL 48

Quantidadê êstimadâ

Otd =

6 E 11t2019

1,00 und

1.16.7

í.16.8

4

Quentidêdê estimade

Qta = 744,OO m

CABO COAXIAL PARA DE SINAL DE ANTENA

Quantidade êstimada

Qtd . 305,00 m

1.16.9 OE

4.. :. )i:r :a.a.t ta i.:i,.:ct

Qtd =

1/2019

28,00 m

I . '' 6.10 OE

Ouantidâde eíimadê

Qtd =

PARA
EM

í,00 und

E

Quantidade êstimada

Qtd = '1,00 und

GERAL COM

Quantidade estimada

Qtd = 180,00 h

Quantidade estimada

Qtd =

1.18.

180,00 h

r.rJ, rllo
old

18.? LTMPEZA FINAL DA OBRA1.

1016,55 m,

de
de

Será â área dê limpeza da obra

Qtd= ,

I
I5q

I

1'í6.4 ELETRODUTO OE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (í'} INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO



Composiçóes Analiticas com PÉço Unitário
Construçáo da CÉche MoÉda do Sol

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Mâtenâl

- - 
UO*ml-S

Bancos B.O.l.
SINAPI - 0{2020 - Maanhão 27,35'À
CAEMA-12,2019-MaÉnhâo

Oêsoneíado:
HoÍisE: 86,í9%
Men$lisb: 48,5'l%

ü?

ê-,r=

Encargos

IMPERÂTRIZ Composiç&s Anâliticas com Preço Unitário

PINIJS MISTA OU EOUIVALENTE DA REGIÂO
PLACA OE O8RÂ (PARÂ CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZÂDA
.N ?2'ÂDESIVÂDA DE?OX I í25'M
PREGO OE ACO POLTOO COM CABECA 1E X 30 (2 3/4 X 10)

Mâtedal

M 1,@00000

4,OOO00oO

l,OOOOOOO

o,rroooôo

19.76

370.47

lnsumo

Obseruâçâo

Obseruação
da SINAPI

000048í3 srNAPÍ

00005075 sÍNAPt

Banco

1?.20

LS => 14,65 MO @m LS =>

Valor mm BDI =>

31.64

Valor do BDI =>

êéÀvlç-ôs

79.56

Quant. Valor
Próprio MECANIZÂOA OE cónr ireruoceó óe'úuÀôÂ 1,0000000

MO sm LS =>

Vâlor do 8Dl =>

0,03 MO @m LS =>

Valor @m BDI =>

0,07

0,500,10

Tipo

Valor

Vâlor do BOI => 501,24

ComFsição:
Banco Oescrição
ceeuÀ soNoAGEM Do rERRei,rb - i,encussÃo rspr)

rnsumo ezoôiazlszot ceeúr soúôÂcÊrríÀ pÉnêu§saô Nán- oeru. Éehruneceo pÁrú siuples

ObservaÇão

Und

M

Quant.
r.óoôoôoo

r,óoooooo

Valor

UN

Total

44,66:

44,66

o,o0

í.í.5 Código Banco

lnsumo 0OOOO8SZ StNaÉt

lnsumo OOOOOSI, StttCpt

rnsumo ôoooroez stNepr

lnsuÍno óoootogo slt,Apt

DE ELETRICA

0,00 LS =>

UN

UN

o.oo üciàm rs =,

Valoí @m BDI => 2.333.95

Totâl

FITA PARA CINTAR PosTE. L : 19 MM, E = o 5 MM (RoLo DE Mateiat 0.
aiiliA ürRcu!Âri ÉM Aoo GÁLvÁtrt;Áuo úÉ t50 MM
FIXACAO DE CÁIXÂ MEDICAO. INCLUI PARAFU§OS E

CABO DE COBRE NU Í6 MM2 MEIGOURO

oe oÀuetno ple,n ,uareriát
PORCAS

2,0000000

s.ooooôôo

20.3í 40,62

Material 8,55 25,65
Flo_o_E coBRE, soLtoo. cl,tssÉ r, rsol.LcÀo eu pvóla. ANTICHAMA. úar"ri"rBffi.B 450'5OV SFCAÔ NOMINAI IO MM2cArx INTERNA,/EXIEnu oe ueotcno ÉÀRA 1 MED,DoR TRtÊAStco. Marerialcou vrsoR. ÉM cHApA oE ACo 18 usc (plonao o.n corucEisrõru1àra ''-

ARMACAO VERTICAL COú HASTE E CONTRA.PINO, EM CHAPA ÔE ÂCO MEIENEIGALVANIZAOO 3i/Í6'. COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

ú

UN

27.0000000

1,0000000

1,70 1 26,90

tlo,s6

UN 67,40

:J

\
^ 

cq

4+ç

Und Quant. Valor
1 1

lmperatnz / l\,lA

2,0000000 134,80

1.1.1
.- ):,. 

'.1,,

Comp$iÉo

ComposiÇio

- 1.1.2

)omposiçâo

\4omposçâo;

composição

ComposiÇâo
,xiliâr

Composiçóes Pnncipais
Código Banco Oescriçào Tipo Und Ouant. Vator tjnit Total

- -.1-:-- i:. .... -r.r: ..:. ,.',- -:..i.--'ll .:-.i .: .::Li-J :.!..3. --J.É:
:

88262 SINAP! CÁRPINTÉ|RO DE FORMAS COü ENCARGOS COMPLEMÊNTARES SEO| - SERVTÇOS DiVERSO§ H I,OOOOOOO 15,12 15.42

88318 SINÀP| SERVÊi.IÍE COM ENCARGôS COMPLEMÉNÍaRÊS SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H .' . 2,ooo@o0 1 1,38 22.76

94902 SINAPj CONCRETO MAGRO PARA LA§TRO, IRÂÇO !:,í,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA FL,ES - FUNDÂÇÔ€S Ê
,, MÊDWBR]ÍAí):PRÊPAROMÉCÀNICOCOMBETONEIRÁ4OOL .. ESTRUIURÁS

' aç o72tre
OOOO.{417 SINAPI SARRAFO DÊ MADEIRA NAO APARELHAOA 2,5 X 7. CM, MACARANOUEA. ]MêIerieI

0,0100000 216,38

4,17

NX'PM ÂÊ @Ô1A
SÉRVÉTTTE COM ENCÂRGOS COMPLEMENÍARES

225,00

ssgz srNapi

6E3't6 S|NAPT í1,38

44,66 i

44,66

C0mposrção

.., , , :.',.
Composição

Composição .

Compoiçáo ,

Cmpo§Éo :-

lnsumo

CóCiao
P844:PÍóprio

;.i1.! (lurr..

l

sEDr-SERV{çOSO|VERSôS - - 
H 12.1200@0 I 1,3E

00020247 StNAPt

E8242 SINAPI

. EE262 SINAPI

88267 §tNAPt

68309 STNAPT

00000370 slNAPt

0000725€ stNAPt

00009868 StNAPt

tiooôssar stNepr

oo0í0420 SINAPT

00034636 StNAPt

sEot - SERVIÇos DIVERSOS

sEDr , SERVIÇOS DTVERSOS

sEDt - sERVtçOS DTVERSOS

laãrànar

Meterial

ruàr*ai

8.0000@0 .15.a2

8.0000@0 14,82

S,OOOOOOO 15.24

0,0200000 25,00

3o,oooooo0 0,27

1,OOOOOO0 13,51

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDÁ,TFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM MAIENAITRANSPORTF)
TIJOLO CERAMTCO MACTCO .5 X 10 i 20. CM MateÍiat

H

131.92

í23.36

1 r8.56

121,92

0.50

8.10

13.5i

12à,so

8o,oo

450.ô9'

lnsumo

_ Insumo

.Isumo

ln§umo

lnsumo

lnsuho

lnsumo

oooúlsr drNlpr PoNTALETE DE MAoE]RA NAo APARELHADA .7.5 x 7.5. cM (3 x 3 )PINTJS MISTA ÔI' FOIJIVÂI FNTF DA RFGIÂO000m2r2 srNApr rABUÂ DE MAoETRA Nno eprner_ieóa i,à x 30 cM (Í x í2 ) prNus.
MlsÍÂ Ôtl FÔlnval FNTF DA RFGTAO

00012770 srNApr Nronouerno úúrrr*ro. vnzlô ülxrun DE ío,o M3/H. DÊ 1_

25.0000000

8.OOOOOOO

l,OOOOOOô

1.91 
i

10,00,

riô.ôsr

UN

Ké

uN .1,0000000

30,0000000 2.82, al,eo

M 5.0000000.

iuÉo pvC. §ôr-ónvEr_, ot ás úrra, Ãoul rRtl NBR-564s) :lr"re.iat

TU8O.PVC, SERIE R, DN Íoo MM, PARÁ EsGoTo oU AGUAS PLUVIAIS |uaIena|ppFÍ)tal íNBR !68a)
EACIA SANITARIA (VASo) coNvENcIoNÂL oE LoUcA BRANCA Meleriel

cnrú o'acuÀ ele poLrEÍtLENo íooo LtTRos. coM TAMPA Mateíiât UN

24,65,

r is,sor

àâó,so

tzs.is

I t6.90

âIg.so1.0000000

88264 StNÂPt .

s83r6 StNapt

CompsiÉo .
Áüxiliâr
Composição I

Áuriliâr



N" v'
4 4'l. \

lnsumo

lnsumo

lnsumo

'lnsumo

lísumo

I lnsumo

lnsuÍtl,

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

PREFEIÍURA MUNICIPAL OE IMPERATRIZ
CNPJi 06.158.455/0001-16

coNEcroR METALtco ÍtPo PARAFUSo FeNolôo (spltt aolD, peu Máteíiêl
CÂBÔS ATE 

'6 
MM2

LUVA EM PVC RIGIOO ROSCAVEL, DE 1", PARÂ ÉLEÍRODUÍO Mâterial

DISJUNTOR TIPO NEM, ÍRIPOLAR 10 ATE 5OA, TENSAO MAXIMA OE 415 MãtEíiEI

ELÊÍRODUTO DE PVC RIGIOO ROSCAVEL OE 1 ", SEM LUVA M.teíâl

OOOO2731 SINAPI MADEIRÂ ROLICA TRÂTADA, EUCALIPTO OU EOUIVALEI{ÍE OA REGIAO, H MAIêTiEI

: 12 M. D - 20 A 24 CM íPARA POSTE}
OOOO337g SINAPI IÉM PROCESSO DE DÉSATIVACÂO! HASÍE OE ATÉRRAMENTO EM ACO MEIETiâI

' :JU 3.J0 i,i Cí._'Ou:Êlr.1a\i't E !;:!.5/9 . i.-!1:stlD/. Cai.{ 8Al\À
CÀMÂÔÀ NF CNÊRF SEM EôNFETÔÊ

00004346 SINAPI PARAFUSO OE FÉRRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,

DIAMETRO 5/8'. COMPRIMENÍO 6', COM PORCA E ARRUEU DE

ARRUÊLA REDONDA ôe utao, orauErno EXTERNo = 34 MM.

ESPFSSI.,RA = 2 5 MM OrÂMÉtRO DO FLJRo = 17 MM
CURVA 180 GR,AUS, DE PVC RIGIOO ROSCAVEL. OÉ 3/4', PARA. 
FLETROO(JTO
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1', PARA ELETRODUTO

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1', PARÂ ELETRODUTO

ValoÍ do BDI =>

UN

UN

8.0000000

4.0000000

27,4

3,4Á

64.78,

30.16:

440,1 8

33,87uN '1,0000000 33,87

1,0000000

a,oooôooo

i,soooooo

Material UN

UN

UN

Ur.r

UN

Mâtedal

CANT, CANTEIRO DE OBRÂS

2,0000000

2.0000000 7,§

2,OOOOOOO 2.43

i.ooooooo ô,so

2,OOOOOOO O,ô7

' àr.iú rao oà Ls ='

Válor @m 8Ol =>

0,3860000

7,03 14,06

11,72
000't 1267 slNAPl

ooo12034 stNAPt

00039176 StNAPI

ooo:g210'srNApr

94,96

364.85

LS =>

ObseNaçáo

1.1.6

ComposiÉo

Banco

Póprio

00010567 stNAPt

oooo4777 SiNAPT

0001 1056 stNAP|

Descrição

emRAcÂó ôÊ ôÉiú pnnn eló*-r,tenrocscntronto, ptso Êú ptt'txo
34, PARÊDÊ§ EM COMPENSAOO 10MM, COBERTUR.À Él\,1 TELHA
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E

Und Total:

2a8.22

'0.ôsl

20,u

4,444

1,22,

0.09

ô4251 SÍNAPr

coôposção

lnsumo 00001346 stNAPr CHAPA DÊ

AuxiliEr

losumo

lnsumo

Obsàruãção

ARES

lnsu0o

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

- lnsumo

lnsumo

'isumo

lnsumo

04..1ôe7 s!flÂ9t

00002370 srNAPl

0000448 srNAPI

oooo1491 stNAPl

00005075 slNÁPl

oooo5085 stNAP,

oooo5o88 srNAPr

ooo1o49o slNAPt

CONCRETO. DE 2 20 x í .r0 M.. E = tl0 MM
caNJ!rltÍc APi{,Êi,^3 Ds \/EcAc43 s/iG" ÊlRÂ iEt tsÂ F,FPac:MÊNio
(UMÁARRUÊLA MEÍALICA E UMÂARRÚÊLA PVC - ÇONICAS) :

otsJUNToR Ttpo NEMÂ, úoNopouln ro ere 3oA, TENSAo MAXTMA DE Mâtefrar
2to v
VIGA DE M^OEIRA NAO APARELHADA '7,5 X 15 CM (3 X 6 ) PINUS, MTSTA Matenat
OU FOUIVÂI ÊNTF OA REGIAO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHÂDA r.5 X 7,5' CM (3 X 3 ) Matêrial
PINUS MISTA OU EOI.,VALENTE DA REGIAO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X30 (2 3/4 x í0) Máêriâr

CADEADO SIMPLES, EM LAÍAO MACICO CROMAOO, LARGURA DE 35 MM, Materiêl
HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NÁO LONGA), INCLUI 2

Meteriat

ú;ier-it

m.40:

0 22'

..,

7 ,87:,:
0.01

367,04

c.l 0.2r40040

o,oosiúo

o,goooooo

28,U

4,94

0,0058000

o,oosaôooPORTA CADEADO, 3 1/2-, EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORÍAO E
.IÂNELA
VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM . SEM COLOCACAO

000105s5:slNAPr ponrn oe ueoerne. roLria ueora 6.raá r5930) DE EO X 210 CM. E = 35
MM. NUCLEO SARRÂFEADO. CAPA LISA EM HDF. ACAEAMEÍ{IO ÉM
ÊPIMFP PÀFÂ PINTI IPÀ
rnaue oe unoeràn iiÀo npmerxaoÀ :z,s x 23. cM (1 x 9 J ptNus, .1r","r,"r
MISTA OU EOUIVALENTE DÂ REGIÂO
CAMTONEIRA ACO ABAS tGUAtS (OUALOUER BTTOLÂ). ESPESSUR Marenel
ENnE 16. E 1/4'
PARÂFUSO ROSCA SOBERBA zINcAoo cAEEcA CHATA FENDA sIMPLES Mateoal
38X30MMí1 1/a1
OOBRAOICA EM ACO/FERRO. 3. X 2 1i2". E= 1.9 A 2 MM, SEM ANEL. Matenat
CROMADO OU ZINCAOO, TAMPA 8OLA, COM PARAFUSOS

0,0230000

0,01 1 5000

0,01

1.95

2,60

o.zsóoooo

o,:ôsoooo

1.28oOOOO

1,52:

1.38

o.o8

0,03,16000

o,oosoooo

0,44.

o,oE

00002420 stNÁPl

'ôoór 
rnou,stNnpr CONJUNTO DE FECHAoURA DE soEREPoR EM FERRo PINTAoo. SEM MaIeTiaI

MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM cTLtNDRO) - TtPO CA|X^O -

COBRE. FLEXIVEL. TORCIDO, CLASSE 4 OU 5.
2 CONDUÍORES DE 2.5 MM2

o,o23ooo0 0,1E

0.0220000

: 0.0461000 s.36. ó,ís

o,o{aíooo 17,10 0,78

lnsumo

lnsúmo

lnsuho

00012128 StNAP|

ooo'12í47 StNAPt

00012296 STNAPI

INTERRUPTOR SIMPLES,IOA, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
SOBRFPÔR 4'X 2'íCAIXA + MODULO)
TOMADA 2P+T 1OA, 250V, CONJUMÍO MOMTADO PARA SOAREpOR 4. X 2.
íCAIXA + MÕDtJt.O)
soouETE oE poRcÊLÂNA BASE E27, Ftxo oÊ relo. peu uupÀors
LUMINMIA DE SOBREPOR EM CHAPA OE ACO PAM Í UMPAOA
FLUORESCENTE OE'36'W PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR Ê
I AMDÀNA}
FIÍA ISOLANTE AOESIVA AI{TICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19MMX5M

Materiel

MaGíiet

Mdedel

00012231 StNAPt

0:021 127 stNA:t

Materiet

Vâlordo 8Dt =>

Metêrial

rr',_ .3--, I ar .->

0.06,

ii,.üi

7E,A2 Vâlor com BDI =>

Ouant. Valor
-r,ooooooo,

1.1.8

Composjção

lnsumo

Banco OescÍição
PC# Pópno

t.
Proió1 pÍóprio

pRoJETo ExEcuÍtvo ARoutTEÍôNtco E DE ENGENHARIAs

Proteto ârquitetônt@ exetutrvo de ewtâs. @ô6, quaneis. detêgacias,
€deiâs públiÉs, poíos polaciais, teminais turiíi@s, restaurantes-, tanchondes,
quiosques bâcs, lojõ. boates, $nitános púbti@s. quiosques (sen repetiÇôes)

Tipo

,SERT - SERVTÇOS TECNICOS

:S€ryiços

Und

UN 1,0000000

sra.oeoodoo

48.446,54

20,09

Total
48 4a6.54

18.343.77

Valor Unit

Prcjo2 PrópÍio Prcjeto estilurat incluindo fundaçõs 6nmto amedo acime de sOOm; Seriços 913,0800000 E,59

lnsumo

lmperatÍiz / MA

7.843.35

i

UN

- Compostçâo
qurilleí

-omtuscão

Composiçáo

Composiçáo

SEDI . SÉRVIÇOS DIVÉRSÔS

sEDl - SERV|çOS DwERSOS

sEor - sEFVIÇos DlvERsos

sror - senvrços oivensos

seor - sehvrÇos orvensos

2,43

85.00

226,51

6,10

't,57:

o,o7

12,73:

:

ir,oz,
:

2,r4

m,

BRrrA 1)
rues. ruuoeÇóeà e :
ESTRUTIAAS ,. '

PISO CIMEMÍADO É=1,sCM C./ARGÂMASSÀ I:3 CIMENÍO ÀRElÀALISAOO PISO. PISOS

COLHER

26,26

0.83

SERVENTE COM EI{CÁRGOS COMPLEMENTARÉS

UN

kc

UN

UN

UN

lnsumo 00011891 StNApl

FUES-FUNoAÇô€sE '

ESTRUÍURÂS
SEDI . SERVIçOS DIVERSOS

12nO15

Mdeíiâl

Metenal

uaGriat

:Maiênâl

M

KG

UN

UN

uN

M

UN

UN

UN

UN

I,38



o

l\ -

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE IMPÉRATRIZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16
4+8 Ei\i

lnsumo

lnsumo

lnsuôo

lnsum9

lngmo

lnsumo

lnsrao

lnsumo

lnsumo

SeNiços

Serviçcs

, S"*i;at
:seryiços

SeNiços

'SeNiços

SeNiços

SeNiços

SeNiços

úo *m Ls =>

913.0800000

, 913,0400000

e13,0800000

913.0800000

, 913,0a00000

1,0000000

913.08oOOOO

:

913,0800000

913.OEOOOOO

913.06o0ooo

493,06

5 195,42:

1.99d.51

1.S15.601

3.095.34'

1.Se0,51

1.543,10

721,33

995,2s

o.oo

Projo3 PÍópno

P@jo4 Própno

POos Pôpdo

;Í,:j1! trl')i;ê

Prcjo7 Póprio

PíojO8 Póprio

crc;Oe CrOprio

Prdlo Póprio 
"

Píoj11 Púp;o

Proi12 Póprio

Projl3 Própno

Pojeto Hidraúli@ @m áreâ acima soôrn'

Pro,do de íedê do esoolo sniEno @m lrâtemenlo gmples @m áÍea acims de

50Om' (íos e Íittro. sumidourc ou OAFA)

Prc,do dê Drênagem Pluüel (mi@ e maldrenaoem) até 1O'OOO,OO m2

,i..Ll.ra,1',1ci(Ller:Í,;iar'1i','/,tl:,r:Li^'.!.iIi12r'r:Jlrl::daS:''ó:r1C
500d
Prcjeto de Câbeâmento E§ruturâdo @m árca acima de 500nf

PrcJeto de GLP ou GN (por mediÉo rndivÉuâlizada) âté 1O pontos

Proielo de CImâtrzação @m áÍea acima de soorn: (simples)

Prcielo de Combate a incêndio @m área álé 7som'(@m êíintoo

Prcjero dê sPDl acim; de 750 rn'

PrcJeto de Templenágem e Geometn@s de \4âs @m lndr@Éo oe Jazida até

1Á.000 00 m2
POeto de CompâtibilEação @h áÍêa acima de 500m'

Seiliç6

:seúçoà

2.209,65

2.209.65

0,00

1 3.250,1

DIVERSOS

LS =>

61

1.1.9
6M {3.80M un

Total

1.441.1 3
MASTRO FERRO GAL

x2" + 2.2oMX 1 1/2). INCLUSIVE EASE DE CONCRETO CICLÔPICO

199,57

31,50':
93358 StNAPt

ComposiÉo .. 73361 §lNÀPl
- Árrxiliâr

:omposrÉo 88317 SINAPI

ComposÉo S8763 SINAPI

Insuno 00011002 SINAPI

M 6.6000000

13.2000000

297,18

ás,á:

30.24 199.56

DE 5,aoow;
À4,0MuE

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, OIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

ôoozroiz siNnpi Íuàb Aco GALVÁNirDo cóú coSÍuRA. cLAssE aEúE. DN 40 MM ( 1 MâleÍial

1/2'), E = 3,00 MM. i,4E KG/M (NBR 5580)

ooo2rol3stNApl tugoecocerverutáDocôMiosruRA.clÂssELEVE,DNSoMM(2). M.leriel

E = 3,00 MM. '4,40' KGiM (NBR 5580)

Materiâl

MO sem

39,4i s21,ôO

LS => 160,64

394,14

13'8.45 MO óm LS =>

Vâloí@m BDI =>

299,09

1.835,27

LS =>

Vâlor do BDI =>

Quant. Valor UnitUndTipoDescrição i.õóóôooo; 1.141.13

1.3.8

commsrÇáo

Código Banco Descrição Tipo

MOVT. MOVIMENTO DE TERRA

Quant. Valor
1.0000000 14:

0.440@00 45.01

o.Boircúo 17.83

Und
M

Total,

64.ô6

' ' 
17.89

comporçâo $354 SINAPI
Ailrilrr
Comm$Çào S6619 SINAPI
Auxilur

Composçào
Aurilar

96536 §íNÀPl

Composição
Áuxiliar

94965 SÍNAP|

SÀPATA CORRIOA PÂRÂ MURO

CÔROÀMÊN'O OU SAPAÍAS. ESPÉSSURÂOE 5 CM, AF-O&ã)17

FABRICAÇÁO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DÊ FÔRMÁ PARA VIGA
BALDRAME, EM MAOEIRA SERR,ADA. E=25 MM, 1 UTILIZAÇÔES.

CONCRETO FCK = ãlrPA. TRÂÇO 1;2,3r.7 (CIMENTO/ AREÁ MÉDD,/
BRITA í) - PRÊPARO MECÂNICO COM BETONETRÂ 400 L AF_07n016

50DF63MM.MÔMTAGEM
ARMAgÃO DE 8LOCO. VIGÀ

6tm1
SALDRÂME OU SAPATA UTTLTZ^NDO AÇO CA-

1,400@OC

o,zo0@0 293.92

ComposiÉo 965& SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALORAME OU SAPÁTA uTrLÍz,ANDO AÇO CÁ- 1,9600000 9.1 3

8,6900000 E.31Compogção 96545 StNAPt

CoópoeÉo o.22ooooo 34,14

1.4.1
,78

40.63 MO @m LS =>

Valor @m 8Dl =>

Quant. ValorCódigo Banco Descrição
PB68:Próprio MURo tsoLÂoo DE ALVENAR|A H = 2.Bo

Tipo
penÉ. pÁheoeíprrNÊi§

Compos;Ção 94995 StNAPT

92263 StNAprCodpôsição
Auxaliâr

Composiçãó

Composiçáo s2z6 srNAPt

UTTLTZANOO aÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 1212015

crNTA oE ArraRRÂÇÂo oE aLvENARta MoLDADÂ lN Loco coM
uÍrlrzacÃo F R @os CaNALETA ÂF omÍ6

M

MO *m LS =>

1-4.2 Código:Bancd
ô;mrôaiçã; - ---- Éã6ô:üüó-. -

Oescriqão
MURÕ ISOLADO DE ALVEúÀíiÃ i]: i.,ô

.Iip9
PARE 137 137,21:

Composi'Éo E7503
Auxiliar

SINAPI
14.69

949ô5 StNAPt

lmperatriz / MA

PARE

51,11

79.48

Und

38r59

ESTRUTURÀS
MOVT . MOVIMENIO DÉ TÉRRA

sEor - SERVIçÔS D'VÉRSOS

sEDt . SERV|ÇOS DIVERSOS

2,12

2,12

o,t1

5,69

2,18

un

ff

;,
ff

rn'

1.815.60

3,39

ov016

CHOR - CTJSTOS HORÁRIOS DE
MÁOUINÂS E EOUIPAME}.IÍOS ;

KG

KG

F]JES . FI'.IDÁçÕÉS ÉI
ÉSTRUTURAS

FUES. FUNOAçÔES E
ÊSTRUruRAS

FUES. FUNOAçÔES É
ESTRUTURAS

FUÉS . FUNDÁÇÔES É

Vcomposrção:

Composçáo:,: '
Auxiliâr : I

m , i,oóooooo 290.61

m' 1,6900000 44,90

Total

290,61

0,0300000

Í,ã00000

3,926@00

293.92

99.94

7 26'

FUES - FUNOÂÇÔES E
ESTRUTURÂS

FUES. ÊUNOAÇÔ€S E
ÉSTRUÍURÂS

FUES . FUNOAçÔfS É
ESÍRUÍURÁS

FUES - FUNOAÇÓ€S É 2.3270000 9.1 7

1.0000000 22.82

44,05 lúO com LS =>

10,58

1»,92

28.50

22:s2

95,16

CoírlposiÇão

Composiçáo
o*'ll"

CONCRETO FCKÉ 25MPA, IRAÇO 1:2'3:2,7 (CIMENTOi ARETA MÊOttu
SRITA 1) - pREpÀRO MECÂN|CO COM EETONE|RÂ 4OO L. AF_07/2016

m' 0,ô1230ô0 2§3,02rÚes -:runoeçóes e
ESTRUTURAS



ü7
l\

h.\t: _/_, _
ASS:=--

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Cofipo9çào

compo$êo

92263

9271 I

ÁÇô aÂ-so

ooo0o546 SINAPI EARRÁ DE FERRO RETANGULÂR, BARRA CHATA I

00007241 .SINAPI CUMEEIRAALUMINIO

88243

88278 StNAPt .

00013141 StNAPt

coM

TUBO ACO

LOCô COM

23,94

1,29

ComposiÉo
377.

KG

lnsumo

lnsumo

Mateíial

Vâlor do BOI => í03,24 480.72

66.00

32,40

46,53

Total

lnsumo

Insumo

Observaçáo
da ORSE

'1.7.1

Vâlor com 8DI =>

0.8250000 58,57

Valor @m BDI =>

1.0000000 32.40

MO @m

Valor @m BDi =>

'l,2E

Obsêtuação
da SINAPI

COMPRIMENTO = 0.8 MM

.:....... ............
uo sem t-s- ='i - - .'i 5s

valor do BDt => 14,17

TUBO

LS =>

ComposiÉo

? 1C KG/M

IiE-Lt+'i: it'()!at]-,D.-, .]i,:Lr.riiiJ

MO sm LS =>

Vaiordo BOI =>

lnsuoo

Obseryação

Observacào

1.4.2

1.9.4

1, 1.40

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CI\4 ANTIDERRÂPANTE APLICÂDA EMAMBIENTES DE ÁREA MAIOR ouE Í0 M2. AF_06/20Í4

lúO sem

Valor do BDt =>

Málenat

Mâierai

@m LS =>

ValoÍ @m Bot => 6.03

27,82

b.r+ooooo ó.0+ á.ôz

lnsuho

lnsumo

00001287 SiNÁPI

00001381 SINAPI

'16;la1t;3:i,'J
KG o.19OOOOO c,ot 0,77,

MO Fm LS =>

Vâloí do 8Ot =>

2,96

t0.69

LS => com LS =>
Observaçáo

1.1 1.1.3 Côdigo

Valor@m 8Dt=>

Descriçâo

cor\r E

saNtTÂRrAs

Comrceçáo

lnsumo

lnsumo

88267 S|NÁP'

00020080 stNAPt

ooo2ooE3 StNAPt

COMPI FMFNTÁRFS
ADESIVO PLASTICO

SOLUCÀO LIMPAOORA PARA PVC, FRÁSCO COM íOOO CI\43

Material 
UN

UN o,or r oooô 3ip.22.

Banco Descrição Tipo Und Quant. Vâlor Unit
EM FERRO. C/ QUADRO EM

3/4'NÀS VERTICAIS, BARRÂS CHATAS 2'X 1/4'NAS
115 1,0000000 377.48

Und

Banco Oescrição

Quant. Valor

Quant. Vator LJnit

l,ooooooo - - -ãà,si

o:soooóô^ - : ia.ii

Und Quant. Valor Totat

lmperatnz / MÂ

Mateúal

4+q

Compo$çáo
Aqiliâr

9277A SINAPT

Composição 93205 SINAPT

FUES . FUNDAÇóES E
ESTRUTURAS

FU'ÊS. FUNDAÇÕES E
ESMUruRAS

rues. ruúorçóes e
ESÍRUTURÂS

FUES . FUNDÂÇÕES Ê

.99,*

2,0190000

1,3250000

1,0000000 22,a?

20,63 MO com LS =>

45.42

uÍrLtzÀcÁo DF BLôcôs caNÂLFTA. ÀF 03/2016 ESÍRUTURÁS
MO sem LS =>

22,E2

14,57

BR|TA 1)

sEor. sERVrços DtvERSÕs

sEDr - SERV|çOS DIVERSOS

EE3,6 SINAPI

88315 SlNApr

00000559 stNÀPt

ôorirosgz srNnpt

ooo424o4 stNÀpr

úàtertàt

úàie.ial

,MateÍiâl

BARRra, DE FERRo RETANGULÂR. ÉARRÂ oHATA. 2; i i/4; (L x É). i.53
KG/M
ELÊTRODO REVESTIDO AWS - E7O1E, DIAMETRO IGUÂL A 1,OO MM

ÀCO CA.25, 25,0 MM, BARRÁ OE TRÁNSFERENCIÂ

H 6,0000000 11,38

H 6.0000000 15,16

ü i:iâooooo 1232: r+.sg
:

KG I z,saooooô - 'à,3s: li,sl
l

kG io.àsôooó - o.oer üg.to,

Total

0. í 000000

M

Compo§Éo

sEol - sERVtçOs DtvERsos

Totall

Compo§çâo

ôomposçâo

PISO.EM CERÂMICÂ ESMÂLTADÂ EXTRÂ. PEI MAIOR OU IGUAL A 1,FOPMÂTÔ MFNOR OIJ IGIJÂI A 2025 CMzARGAMASSA colÁNre rc r peÀÁõeÉÀurces

composrdio
FORNEC]MENTO E



SO
EIl: t I

Valor Unit

Vãloí.1

't2.91

I,qa

11,64

ó.oz

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.'1 58 455/0001-i6

lnsuho

00038383 StNAPt

0ooooo71 stNÁPt AOAPTADOR PVC ROSCAVEL. COM FLANGES E ÀNEL OE VEDÂCÂO. 3/1', :

PARA CÂIXA O'AGUA

LIXA DhGUA EM FOLHA, GRAO lOO

DêscriçãoCódigo

00000í22 slNAP|

00020083 siNAP|

0003a3$, StNAPI
l

oooooS2o slNAPt

0,0140000

Mâlerial

'Úo *- rs =, J oo iÀ.=; i,:z tic con L s =,
Valoído BDI => 4,U Valorcom BDI =>

Tipo Ouant. Valor

1 1,64

Obseilaçào

Und

20 69

0,40

0,43

o,0s

1,02

1.1'Í.1.5
ComposiÉo

composçeô. l

Composição

BUCHA DÉ
RÂMAL OU

REDUÇÁo, PVc. SoLDÁVEL, DN 5óMM X 32MM, INSTAuDo
SUA.RAMAL OE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

OU

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
:SANITÁRIAS

l.ooiloooo 8,00

Total

8,00,
i

ln5umo

lnsumo

lnsumo

CÔMPLÉMÊNTÂRES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM lOOO CM3

LIü DAGUA EM FoLHA, GRÂo 1oo

EUCHA OÉ REOUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA. COM 50 X 32 MM,
.PÂRA AGUA FRIÁ PREDIAI

0,0090000

ô,or rooôoMâlerial

Materiel

Mâlerial UN 1,0000000

MO sm LS => i,4O LS =>

Válordo BOt =>

1,20 lúO @m LS =>

Valor @m BDI :>

2,60

10,'18
Observação

1.1 1.1.6

ComposiÇão

:ompo*po .

Anriliâr
composicáo :

Arriliâr

PB73'próprio

l

66248 StNAPt

Descrição

BUCHA oE REDUÇÃo, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 6OMI\'. INSTALADO EM
RAMAL OU SUE.RAMAL OE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALÂçÃO.

Tipo Und

Ur'r 1,0000000:

UN

UN

UN

UN l,OOOOOOO

LS =>

Und

00000122 SINAPt PLÂSTICO PVC, FRÀSCO COM 850 GR
0,40

0.,13

o.08

rá.ss

2,60

'-i,i).

00020083,srNApl soLUcAo LtMpAóonA pAú pvc, iRASco cou tooô cua
00038383 SINÁPI LIXA D'AGUA EM FOT}iA. GRÂO 1OO

OOOOO823 SINAPI AUCHA DE REDUCNO-DE PVC, SOLDAVEL. CURTA, COM 75 X 60 MM,. PARA AGUA FRIA PREOTAL

Banco
Próprio

0,00900@

0.01 1oôoo

o,06ooooo

Materiat

' 
MO sem LS =>

Valor Co 3Dl ='

1,40 1.20 MO @m LS =>

Obseruáaâo

1.11.1-7

Composição P878

UN 1,0000000
Total

12,91
Compogção

Coftposção

lnsumo

lnsufro

lnsumo

s6zle srruÀi,r
{

8E287 SINAPI

00000't22 SINAPT

ooôzoom srrunpr

oooiosa: érruapr

ooooogts srttlpt

soLUcAo LrMpAooRA pnú ávc, rnesco coM looo cM3
LIXA OAGUA EM FOLHÂ, GRÁO 1OO

BUCHA OE REDUCAO DE pVC. SOLDAVEL, uONGA. COM 60 X ,íO MM,PARÁ AGIiÂ FRIA PREDIAL

Dêscrição
Píópno EUCHÀ oE REoÚÇÂo LoNGÁ. pvc

Material

Malerial

Tipo

8,93

2,60

16.44

UN

UN

1.7A

o.40

0,43,

0.06

Obseruação

MO *m LS =>

Vêlor do BDI =>

1.40

3,53

o.01 IoOOO

0,0600000UN

UN

uN I,OOOOOOO E,93

L§ => 1,20 MO'6m LS =>

Vator @n BOt =>

Und

'1.1 1.1.8

ComposiÉo

EM RAMAL OU su&RÁMAL oE ÁGUA FORNECIMENTO E

BOMAEIRO

75MM X sot\rM, INHI . INSTAL^ÇÕES úIDRôS
SANITÁRHS

Mo sn Ls => - . 
t,lo

Vator do Bot => 4.56

'16.69i

PARÂ FRÂSCO COM 850
0oo2ooS3SlNAPt SoLUCAO LrMpaooRÂ pARÂ pvc, FRÂsco coM looo cM3
00038383 StNAP| LJXA DAGUA EM FOLHA, GúO 100
0000082í stNAPr BUCHA OE RE,DUCAO DE PVC

PARA AGIJA FRIA PRFDIAI
SOLDAVEL. LONGA, COM 75 X 50 MM,

0.0090000

o,o1 loooo

0,0600000 1,48:

I,OOOOOOO 12.71,

15, 0,40

UN

Uú

LS:> 1,20 MO @m LS =>

Vâlor com BDI =>

Obseryação 2,60

21.25
(9037s)

ComposiÉo

lnsumo_

1t,ti;c ir: "r.i i.\êrrnçào
nn-r r.nEsenveioaro uÊr. irueÊniôn rsuà ronvirust
nesenvÀronto uet. supERroR 1sM3 FoRNíNsr

rwslluçoes eéeecrers
Und Quant.

1,0000000
Total:

36.86S,36

:o.aos,aoi

43.063,41

MO sem LS => 000a

Vâlordo 8Ot => 6.194.0s

O,Oo MO @m LS =>

Valor @m BDt =>

0,00Obseruação

1.12.1

Composiçlo

ComposiÇâo

Compoeçáo

Compos4lo
Auxilier

Descrição
CrópnoPCl ENÍIúDA DE ENERólA ELÉIRtcA rRtFÁsicA oEMANoA ÉMIRE si.1

ZlZS2iOOr Srruept

ssssT stúpl
93024 SINÂP{

ELEÍROOUTO

Imperatíz / MA

ripg
Quant.

I

PB75: Próprio
UN

SANITÁRIAS

sEor - SERVçóS Orvensos

Total

io.gz

§EOr - SERVIÇO§ DIVER§OS

lnsumo

í.oooooo0

PCSZ, erOpno

6.51.24|FDE p.óprio

Tipo

Total:
4.279.86:



454
--o

Et1' , /PREFEIIURA i/ltUNICIPAL OE I[,lPERATRIZ

CNPJ: 06.'158 455/0C01-16

Auxiiíát

ON 85 MM

ISOLADOR OE PORCELANA. TIPO ROLDANA, DIMENSOES OÉ.72.X.72. MAIETiAI

MM PARA IJSO EM BAIXA TENSÂO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRÊ ESTANHAOO PARA CABO 50 MM2' MAIETiAI

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

[,lalerial

455

1,0000000

l,OOOOOOO

Valor coh BDI =>

Quant. Valor

Valor @m BDI =>

68.48

Total

30,90

Auxiliaí

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

oooo157E siNAPr

00003398 stNAPr

00001580 slNAPl

oo0o1 102 slNAPl

OOOO1062 SINAPI CÀIXA INTERÍ\iÂ,/EXTERNA OE MEDICAO PARA 1 MEDIOOR TRIFASICO.

: COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 1E USG (PADRAO DA CONCESSIONÂRIA
tmÀt\

TERMiNAL À COMPRESSAO EM COERE ESTANHAOO PARA CABO 95 MM2,
,I FURO Ê 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DÉ FIXÂCAO M12

CABECOTE PARA ENTRAOA OE LJNHA DE ALIMENTACAO PARÁ

ELETROOUTO. EM LIGÂ DÉ ALUMINIO COM ÀCABAMENTO ANTI
CORROSIVO. COM FIXACAO POR ÉNCAIXE LISO OE 360 GRAUS, DE 3'

POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO 8, 500 KG, H = I M (NBR M51) ,Malerial

taateriãl

MO sm LS =>

Valordo 8Ol =>

32,20

805,07

1 46.96

433.40

5.450,40

UN

UN

805,07
lnsumo

lnsumo

00005056 slNAPI

)bsêruação

1.12.7 Código Banco Oescrição

composiçáo 882e SINAPI

lnsumo 00002634 SINAPI

Obseruação

Obsêtuação

cURVA 45 GRAUS PARA ELEÍRODUÍO, PVC. ROSCÀVEL, DN 25 MM (3/4),

E' riQ^' rÍ^a li4rrf?a nF iÊ [,i, /l-
ivlo sexi LS =>

Valor do EDI => 2,n

5,E5

:

12.92

1.170,54

6.63

Und'Úú

LS =>

VâtoÍ do BOI =>

dâ ORSE

1.15.1

ComposiÉo
Descrição

PC23:PÍópdo cerurnet oe ees ÉNcenurloo cou gu,Jno á<s

ELEO2 PTopno CENTRÂL DE GAs ENGARRÁFAoo coM BUJAo P{5

Banco

Tipo
rsru - rssÊNieueNro oe
TUBOS E PECAS
EquiEmenlo

Quant.
1.OOOOOO0

Vâlor Uní
1.1 76,1 o

1,0000000 í.1 76,

' 
0.ôô uro ôà is ,

1.1 76.1

t.rzs,r

0,

o

Valordo BDI =>

Tipo
. rr.trrr - rr.isinr-eÇôe§ xronô§
,SANlTÁRIAS

Und

ú 1.0000000

VâloÍ @m BD, => 1.197,76

Valor Totâl

2.26

uo sem Ló => 
'

0.00

32í,ô6

is =t

L3333torr

VObsefraçáo

í.'16.3

Composiçào Própno

Oescrição
ELETRocALHA LtsA ou pERFURÂDA Éú AÇo eÀlúÁr.riáoo, úncunl'
5OO OU EOO MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇAOO A CADA 1,5 M, EM
PERFILAOO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA

lnsumo

lf,sumo

lnsumo

OU BOMBEIRó HIORÁULICO

ENCARGOS

00ol 1267 StNAPt ARRUELÂ REDONDA OE LATAO, OTAMETRO EXTERNO = 34
ESPESSURA i 2.5 MM D|AMETRO DO FURô = í7:li':i'i ir1f-' :ii:l:ra,.i,-:R t,t\\re;Ã^.,.ie,;:Â-r._:Jt.):

00039029 STNAPI

00039996 SINAPt

: Material UN

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM. CHAPA22

VÊRGALHAO ZTNCADO ROSCA TOTAL. 1i4 . (6,3 MM)

PORCA ZtNCAOA. SEXTAVAOA, DIAMETRO 1/4'

ÉEnrruoo pearuurc oupLo 38 x 75 MM. cHApÀ z

Metêriàl

Material

uaürar

0,4670000

r,oooôôoo.

MO *m LS =>

Valoí do BOI =>

1,05 MO @m LS =>

Valoí@m B0l=>

Materi?t o,560oooo

00039997 StNAPI

00039029 StNAPL

Obseryação 67,27

88247 StNAPt

Tipo

INEL.
Quant.

l,OOOOOOõ 
-'

Und

lmpêratriz / l\4A

Valo.
Descrição1.16.8

ComposiÇão

Compo$cão

CompsiÇão

17,12
93016 SINAPI

§6S85 Snepi '

74166/001 SINAPI

36917 SINAPI

9298S SiNAPI

92902 SiNAPI *

aF 12t2017

cÀBo DE coBRE FL-ú(lvÊL lsolÂDo, e5 Mtt', At'ÍTl-cHAMA 0.6^ o KV.

PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMÊMTO E INSTALAÇÃO AF-12120]5

oISJUNÍoR ÍERMoMAGT'iETlco TRIPoLAR PAORAO NEMA (AMERICANo)

125 Á 150À 24OV, FORNECIMENTO É INSTALACAO

3,67

ComposÇão

Tipo
,iúÊr-. rn§rÃúôÃo ' '- -

: ÉLÉTRICÀELETRIFICAÇÃO E
il lrMrNAcÂô FXTFRNÂ . .. .

'sEDr - SERV|ÇOS DTVERSÀS 0,1ôoo0oo 11,53

0.1600000 - 15,40

1,0ooóo0o 5.85

i.i,l,Cai,I,3-:

VaioÍ @m BDI =>

" ió,rs- 
i,ooóoooo 

---
iomoos'cão

PARA CIRCUIÍOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO. FORNECIMENÍO
r rNsÍÂr ÀcÃô àç 1)Dn1<
ÂUXILIAR OÉ ÊLETRJCI§TA CÔM ÉNCARGÔS COMPLEMÉNTARÉS

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, '13 X 26'CM, EIlI PVC'2'MM ANTI-

sEor - sERVIÇos orvERSOs

sED' - SERV|ÇOS D,VÉRSO§

Matenel

Un : 1,0000000 24,27: 24,27

0,2000000

H

UN

Composiçáo PCl5:Própno . .pLnCl Oe StruaLíâCno De decumruCA CóNIRA tNcENDlO, :1E5

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26'CM, EM PVC'2'MM ANÍI.

lnsumo

88316 STNAPT

00037539. SiNAPT 1.0000000

11,38

22,O4 22.4O

0,97 LS =>

Código: Banco

]

11 08

14,82

Sebr - seavtço§ orvenó§

sEDr - SERV|ÇOS DlÊfoos

14.4

,,*,
c!?

11,31 r
M

M

Uú

ü

1 8,67.

9.82

sEDt-sERvtÇosDlvÊRsos H 0,6380000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAÍRIZ
CNPJ: 06.158 455/0001-16

?-i':. :a/:rÍ11 c 13; 1:3/\X)r: ;:lOL{Í.': PÂ:a S'r!;:r. i.a)Gla3

MO *m LS =>

ValoÍdo BOI =>

LS =>

Valor

1.0000000

h 0.3300000 10,4E

ô.54 MO @m LS =>

ValoÍ @m BOI :>

'14,13

23,77

t,ct)ra1lt7

7,59

5,10

ObseNação

1.14.1

Compogção

Composiçáo

ôoôposiÉo

lnsumo

lnsumo

,Ligação Prediel de Agua em Pa$eio, com fomecimento de materiâ1. jnclusive

hidrômetro, a/tâmpâ de coocreto

lnsumo

lnsumo

lnsuho

,. Insumo

980 ORSE

2280:ORSE

00004750 stNAPt

o0oo48s5 srNÂPt

00006036 stNAàl

. :..

7.00

6,91

0.53

4,1g l

9,25:

4,1g

0.41

E.46

5.99

2.31

zi.tt.

1,831

t,sg

0.24

1.27

12,42

12.16

Ésvao

1055,í ORSÉ

F(a vedâeo leflon larg= 117 Maleriâl

Tomeira plastiÉ para;ardins 112', HERC 1 12E ou ;í;ihÍ Tomeira plaíi@
p/jâÍdin d= 1/2- (herc - reí. 1 12E ou simiÍar)

Prck-up, epeqdade í.2 t

Adaptadoí pead zomm x 112-

iCoia. à. ràmaoa em puc àm-mras e siOa @ávet de = 6omÀ x f /2. Materiat

LâcÍe sdi-Í6ude pâÉ hidíómeko em potilrcpiteno Mâtedâl

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÂULICO MãO dE ObÊ

JOELHO PVC. ROSCAVEL. 90 GRAUS, 1/2". PARÂ AGUA FRIA PREOTAL Mdêriêt

PEDREIRO

PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2', AGUA FRIA PREOIAL (NBR 5ô4E)

REGISTRO DE ESFERA PVC, COÀ,4 BORBoLETA coM RoScA EXTERNA. MaIeiaI

un â,ooooooo 3,50

12,

1,85

379

1,0000000 ô,94

l.OOOOOOO

;rsufto

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lns@o

lnsumo

Máo de Obre

Maleiel

UN

H

UN

UN

H

UN

M

Material

o.33ooooo

5.0000000

o,33ooooo

1,OOOOOO0

1.OOOOOOO

Obseruação

1.14.2 Código
Composrção PC47

Compo§çro .Aijre

Jbsetuação

00007098 srNAPI

000098í3 srNAPl

o0oo985€ stNAPL

oô011882 srNApt

oooí2773 StNAPI

Código
PVCOl

p.oi14

Máo de Oora

TUBO OE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAOE (PEAO), PE-EO. OE = 20 MM X Marêriâr
2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

sERviN,ailiOEili

TE PVC, ROSCAVEL, gO GRAUS, Í/2', AGUÂ FRIA PREDIAL

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2'. AGUA FRIA PREOTAL

CAIM PARA HIOROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO

0,6700000

l.OOOOOOO

6,0000000

HIDROMETRO UNIJATO, VÀZ,AO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"

E,escrição

LIMPEZA FIúAL DA ôi,RÂ

ARMACAO EM TELA OE ACO SOLDAOA NERVUMDA U.92, ALU çAôU,

M

UN

UN

1.0000000 120.09.

1.0000000 92,67

2ri,s2 úo @; Ls =,

Vâloí@m 80t=>

10.74

120,09

92.67

'ôr,si

473,38

33.09 LS =>

Vâlordo 8Dl =>

MO *m LS => 0.68

valordo BDt => o.5o

Und Quant. Valor

lnsumo 00000003 stNAPr ACJDO MURIATICO. DILUICAO 1O% A Í2% PARA USO EM LIMPÊZA

sEDt-sERVtÇosDtvERsos H

Material L

1,0000000

0.0500000
.L§:;

0,59 MO @m LS =>

Valor @m 8Dt =>

4,E2

8,04

2.2.4
Cofiposição

V"o;.ooro,
Arxiliâr
Composrção

Tipo
ruÉ§.- ruNoÀçôÉs e

Und

88318 StNAPt

00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA CA€0. o-92 (1,48 Kc/Mz).
OIAMETRO Do FtO = 4,2 MM, LARGURÂ = 2,4s x 60 M DE CoMPR|MENTO.
ESPACAMENTO 0A MALHÂ = í5 X ts CM

8,28

lnsumo

Ob*fraçào

2.3.4

ComposiÇáo

2:3 5
Compôsição

Composiçào

ComposiÉo

ComposiÉo

00043132 SINAP| ARAME RECOZTD^O_.Í6 BWG. D = 1.60 MM (0,016 KG/M) OU 18 gWG. D = Maleriât1 25 MM í0 01 KG^r)

Valor do 80l =>

. PAREDES/PAINEIS

o.oo

o.ol5oooo. 9,43:

ValoÍ @m BDt =>

Va lor

Quant.

',,1O se"r l_S => Í-t 4?

2.61

iPróprio FoRNEC|MENTO DE MOOU|-OS eU pvc. itôLusrvEaôessónros, eu. coNFoRMTDADE coM A DrREÍRrz slNar ooo rrnNrére"Ló ü -'
_ nÉsFN\/ôt \/|MENÍ^ PE^tôNÂl
PÉpíIo FoRNECIMENTo DE MoDULoS EM PVc, INcLusIVE AcEssÓRIos Serviços

lrtO sàm t-S =>

1,0000000 156.85

O.0O MO 6m LS =>

456,85

456,85

0.00

Banco Descrição
Und

LS :;

Tipo

4€L

Quant. Valor
1,OOO0oOO

Banco Desc.ição

DE

Imperatriz / MA

SEDI.

BDI =>

Und

1.0000000 71

Uôena
Púvisóôos

Prcvisóíios

ÂteG / ReateÍos /Cmpada@s d

Esveção Mânu8lem Arêâ rn'

h 0,§?o0ooo

h 0,3300000

1,0500000 I 1,83

1,3200000

ia

Compo*çâO,

Composiçáo 249? ORS€

MO sm LS =>

SÊRVENTE COM ENCARGOS COMPLE]MET.IÍA;ÊS 
]

Malenal

ESTRUTURAS
sEDr - sERVtÇos DIVERSOS.

sEDr " sERVtÇOS O|VERSO.S 0,0600000 11,38

KG 0.14

Quant.,
1,0000000

88309 SINÁPt

88262 SINAPi

88267 STNAPI

8E31 6 SINAP|

CARPINÍEIRO OE FONMS COU CUCNNCOS COMPLEMENTARES

ENCAMDOR OU BOMBÊIRO HIORÁULICO COM ENCARGOS
CÔMPI FMEMARFS
SÊRVENTE COM ENCARGOS COMPLÉME}{IARES

H

H

H



t^c

PREFEIIURA MUNICIPAL DE ]MPERAÍRIZ
CNPJ 06 158.455/0001-16

N'. -I 
i

EU: ._/_/_

0.'J'!a3cn0

Â SS:

12 95

insrmà

lnsumo

00ô0618c sr^taPJ

p.q17 PíópÁo

prcj18 Próprio

prollg Próprio

EOulvÁt Ê:NiE ia RÊGra()
TRAVAMENTO GLOBAL

' 
rÁ6qrp s!y6n5rpÀ vÂc nàÀR:,-H",1,à .i : i il, ci,, aEDF:Nâc cu M:ienrL

Equipamento

Equipamento

MO *m LS =>

Vâtordo Bot =>

1,0000000 0,40

I,OOOOOOO 2,82

21.03 Mo @m LS =>

c,1?

12.30

o,40

2.42

45.43

ANDAIMES

FERRAIVENTAS GLOBAL

97X21oCM, FIX,AçÃO COM PARÂFUSOS. TNCLUSTVE VTOROS

24,40

ESOUADRIAS/FERRÁGENSA/IDR

Total

610,93

46.'71

UN s,soooooo. 0,61 5,S,

LS =>

ilnsumo 00007563,

i

PÁRA.'T]NTÂS DIVFRSÂS
SINAPI .BUCHA DE NYLON SEM ABA 31O. COú PARAFUSÔ óE 6,10 i 65 Mú ÉM MstEriAI

ACO ZINCAOO COM ROSCÂ SOBÉRBA. CABECA CHATA E FENDA

lnsumo OO03SO21 SINAPI EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PAR,A Materiâl
VIDROS. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS. SEM
GUARNTCAO/ALIZÂR^úSTA . 87 X 2í0 CM

uN 1,0000000 515.25 545.25,

MO *m LS =>

ValoÍ do BDI =>

6.09

í67,08

5,24 MO @m LS =>

Vâlor com BDI => 778.O1

LS =>

Obseruação

2.4.3
- ComposiÉo,

jôdp§Éo

Descrição

oooà8124 STNAP| ESPUMA EXPANSIVA DE

Tipo LJnd

EXPANSIVA. FUES

SEOI

UN 0,4120000 9,57

' r,ii

Quant. Valor Unit Total

1 0.911,0000000 10,91

\J MO sm LS => 0,61 0,52 [rO @m LS =>

2.5.7
-^ ,, r, .ia

2.7.3

Banco Descíção rTipo
i, 't1;,;;r p;gioa '.irirFfl-,L ,;rt: ri),,ÊtiN-íjri,:ci,rEÀa1/.1s. ralCi-diji;i n:y: ;<ivs;-lIaEt.,,:;

FM FOPPôS NPWAI I

PARAFUSO ORY WALL, EM ACO ZINCADO. CABECA LENTIH E PONTA
BROCA (LB}, LARGURÂ 4,2 MM. COMPRIMENÍO í3 MM

PLACA DE FIBM MINERAL PARA FORRo, DE 825 x 825 MM, E = 15 MM.
BOROA RETA. COM PINTURÀ ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

PERFIL TRÁVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GÂLVANIZADO
ERANCO. PARA FORRO REMOVTVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

PERFIL LONGARINÂ (PRINCIPAL), T CLICADO. ÊM ACO, BRANCO, PARA
FORRO RFMOVIVET 24 X 3?5O MM íL X C)
PARAFUSO ZINCAOO. AUÍOBROCANTE, FLANGEADO, 4.2 MM X 19 MM

ARÂME GALVANIZADO 6 BwG, D = 5,í8 MM (0,157 KG/M), oU i

4,19 MM (0.101 KG/M). OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0.0713 KGiN!)

Matenal

Metenal

8BWG.D= ,Material

MO sem LS =>

Vator do BDt =>

CENTO

rc

3,61

:

1E,93

11,64

Vâlor @m BDI =>

Und Quant. Valor Ljnit

i,cúüdccú

0,0327000

LS =>

Und

1.0600000 26,25

KG 6.1400000 0.64

4,07

Total,

.7,32

Total

38,9rr

CompsiÉo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

tnsumo

lnsumo

1,0183000

1.oôeàooo

2,73g2oOO

2,9929000

1.0092000

0.0101000

13,55

1.50

0,16

18.70

3'l!,1 F 'i 'ii
i

8827E SINAPI

0003s430 srNAP|

ESTRUÍURA DE FIXACÂÔ
MONÍADOR DÊ ESTRUTURA MEIÁLiCA COM ENCÂR6ó§
COM{EMENT§ÉS
PENDURAL OU PRÉSILHA REGUUDORA. ÉM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO. MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA OE ESTRUTURÂ

TRATAMENTO OE SUPERf iCIÊS
sEDr - sERVrÇôS DIVERSOS H

00030443 stNAPI

00039514 SINAPt

00039570 stNAPt

Maleíial

Material

Equipamento

Materiat

00039571 SINAP|

ooilo547 StNAPt

00043131 StNAPt

Obseruaçáo

3,47

20,51

3.00 MO @m LS :>

Valor @m BDI =>

Código'Banco Descrição
.omposaÇão PBoi2:

:

Própíio REVESTTMENTO CÉúNilco pARÂ ptso COilt pLAóÀs Trpo
EXTRA OE DIMENSÔES 45X45 CM ANTICERRAPANTE APLICADA EM
AITBIENÍES DE ÁREÂ MAIOR ouE 10 M2. AF_06/2014

ESI\.,tA LTADA , Érso - PISOS

omposiÇáo

Compo§ção
Âr,ailiâr
Iôsumo

6825ô STNAP|

Àraterial

Materiã,

'uõ*mls=' --2.à

HIDROS

LS => 2,55 MO 6h LS =>

1.0000000

lnsumo

lnsumo

oooo12E7 SINÁPl

ooool3a1 StNAPt

00034357 S|NAPT

2.9.1.3

ó;ó;iê;

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO
0,77

t:)

39,221

5.51

4,66

2.60

5,93

Código Banco Descrição Tipo
x 25MM, INHI

RÂMAL OU SUB.RÂMÁL DE ÁGUÁ FÔRNECIMENTO E lNSTALAÇÂO, sANrrÁRtAs

lnsumo

Insumo

lnsumo

SINAPI PLASTICO PARA PVC, FRÂSCO COM 850 GR lúâteiál
OOO2OO83 SINAPI soLUcAo LIMPADoRA PARÁ PVc. FRÁSco ôoM looo cM3 Material
ooosàso: diúapr üu oÀôüÁ eru rouHA. GRÂo Í00 úâreààr
OOOOOS2S SINAPI EUCHA OE REOUCAO oe pvc. soL-oavÊ1, cuRTÀ, coM 32 x 2s

UN 0,0110000

0,0600000

0,43

o.os

o.6E

UN

MM, Material UN

Obseryâção

1.20 MO @m LS :>

Valor @m 8Dl =>

.40

2.9.1.10

... ... . PARA Ac!

Imperatriz / MA

[rO sem LS =>

Vâlor c,o 8Dt => 1.27

Total
Descrição

Tipo Und Quant. Valor

aft .,,

s#

SEDI . SERVIçOS DIVERSOS

vb : 1,0000000 r2,3o'

ComposrÉo
. EôtrlEatÀ4Ft-^ F t\c-À, Áaãa ôs

88309 SINÂPi PÉDREjRôCOM ÊNCARGOS COMPLEMENTÀRES SEOI - SERV|çOS DIV€RSOS t-i 0.6510000 15,21 9,92

vb

vb

compoeÉo

Insumo

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMÉNTARES

1,52

0.16

51,22

10,59

3.64

0,19

0,38

à,ei

95.53

nl'

AZ]J1€JISTA otJ úoRILHISTÀ coM ENcARGos CoMPLEMEI{,ÀÉES

SÊÂVENTÊ COM ENCARGOS COMPLEMENTAfi ES sÉDt - sÊRVtÇos olvÊRsos

1,0000000 38,97:

'o,môo'ooo ,8.34 4,76

ssDr . SERMÇOS DIVÉRSóS

H 0119000ô 1108 i.31

0.1190000 11.A2

0.0090000

0.68



4s§PREFEITURA T,llUNICIPAL DE IIUPERATRIZ
cNPJ. 06 158.455/0001-16

:LUVA COM BUCHA OÉ LATÃO, PVC, SOLOÁVEL, DN 25M[' X .I/2,Conposição PB6O

E824ô

Obseruação

2.1 0.5

ComposiÉo

ObseNação
SINAPI

\tôoôpôeçáo ' tósrs
Ai\itia.

',.: tl!a!!;i

lnsumo

lnsumo

00000í22 slNAPt

00020083 srNAPt

00038383 STNAPt

oooogezl srruÀpr

0.0070000

o,oo8oo0o

o,01 3oooo

1,OOOO0o0

0.31

0.31

o,or

4,12

7.36

INSTALADO EM PRUMAOA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E TNSTALAÇÃo.

ADESIVO PLÁSÍICO

SOLUCAO LIMPADORA PARÁ PVC, FRASCO COM lOOO CM3

LJN D?GUA EM FOLHA. GUO lOO

LUVA SOLDAVEL COM EUCHA OE LÂTAO, PVC, 25 MM X 12'

Descrição

cunve as eaeúsr penr ELefnooulo. pvc, noscÁvel, ot zo lrru riizt.
TERMINAIS, INSTAUDA EM FORRO. FORNEC MENTO

I rNHr - rNsÍALAÇôÊs úiónôs 
*-

sANrrÁRrAs
úr\, í,0000000 5,78: 5,78'

0,44

' o.5g

Mateíial

Meteriâl

45,r6

ts,zàl

1,48Maledâl

uãteriat 4,12

ctRcutTos

MO *m LS =>

ELEÍRIcA/ELETRIFIcAçÃo E

Vâlordo BDI =>

185

Mão de Obra

0,47

15E

2,13

0,40 MO com LS =>

Valorcom B0l =>

1.28 MO @m LS =>

Vâlor com 8Dl =>

0,83 MO com LS =>

Vâlorcoh 8Ol =>

Total

2,76

Total

:

CURVA 45

Banco Dêscíção

GRAUS. PARA ELETRODUTO. EM ACO GALVÂNIZAOO
€l FTROT ITICO DIAMETRO DE 20MM í3lé1

9,95

2.11.3
Composiçáo Próprio Und

u'i r.oooôôóo ,r,uoj

LS =>

Énergos compJemmtâÉs - S€oênte prcviióaos 
h

púcr oe siúr[iàcÀô oe secuúNcÀcoNine iNceNbio. - - :

FOTOLUMINESCENTÊ. QUAORADA, 20 X 20' CM, EM PVC '2' MM ANTI. ]cHAMAS (stMBoLoS. coREs E ptcrocRAues coruronr,rÉ r,ráã rs.l:+y i

SÊRViNiE 9T OARAS

PLAC-A OE SINALIZACAO OE SÊGURANCA CONTRÂ INCENOIO,
FOTO.LU.MINESCENTE, QUAORÁOA, 20 X 20' CM. EM PVC '2' MM ANTI.
CHAMAS (Sfllr8oLos, coRES E ptCÍoGRÁUlS CONSORUe uan r«lt)

Mâleiat

0,2000000

1,OOOOOOO

. -iá

8,95

25,44

lnsuOo 0003755€ SINAPI

Obseruação

MO em LS =>

Valor do BDt =>

0,96

7,ô0

1,79

35,40

ComposiÉo

4.5.í.3
composição

Código: Banco
PC24'Ptóprio

SBCOl Pópno

Descrição
ptLAR METALtco EM cxeir oÊeÇo ooeneoo srro
prLai usrarrco eu cilpA DE aco DoBRÂDo 3/16-

Descriçâo

ct[rENTlCto

ASTU ASSENTAMENTO OE
- TUEOS E PECAS

Setoiços

MO sem LS => 0.00

2,72

LS :>

Total:

9.96,

9,96

o.oo

12.68

Quant. Valor
r,oóooooo.

j

1.0000000 9,96,

o,oo r,,tô rcm rs =,

Vaior @m BDI =>

Obseruaçáo Valor do 8Dt =>

Tipo
Und

aeve - eeveslueruró e . Q!"n!,
1,0000000

VaÍor Unit

TRAÍAMENTO DE SUPERFíctES

,Mãteriat

MatêrieÍ

45,33

CofiposiÇâô

Compoíçlo 81,316 §tNAP|

insumo 00000536 SINAPt

lnsumo oooorsar srúpr

4,A7

28,24

3,1 1

1,70

'10.46

57.72

4,E600000

0,4200000

Observâção

KG

MosemLs=> !.sz -- 
i.s=;,

Valordo BDt => 12.39

4,E4 MO em LS =>

Valor @m BDt =>
Ca

4.6.2 Código
Pa?Ê

8ânco Descnção

CompoeÇâo lOOB5g SINApJ
auxiliar

l'.ri:i

8,09

87,73',

Totat

Insufio

Obseruacão
da

4.11.1.8
Composiç.ão

Composiçào

Ccmposição

lnsumo

lnsuho

lnsumo

oooo3122 SINÁPl

88248 SINAPI

88267 StNAPt

ooooo122 slNAP|

ooo2oo83 SÍNAPI

0003E383 SiNAPj

MO wm LS =>

VâloÍ do 8Ot => 23.99

5, 14 MO 6m LS =>

Vêlor 6m BDI =>

ii,rr

111,72

und
UN l,OOOOOOO

Qqant.: Vatôí

0.01í0000

0,0600000

0,40

0,43

o.o6

\J

Descrição

lmperatÍiz / MA

áttàtJ-\í .,, It,,._.--l
\ en: ,-,--t- 7
\ J.sS: /'\:7

ComposiÉo
H

H

UN

UN

UN

UN

Compo§çio

Cofiposçâô

lnsumo

: Quant
: t,oôooooo

E9247 SINAPI

88264 S|NAPT

00002609 slNAPt

UN

FI

.H

UN

ELETRICISTA COM ENCÂRGGS COMPLÊMENTARES

o,12sooo0

o,rzsoooo

1.0000000

LS =>

27.80:

H

ur.r

1,79

25.M

Und

KG

KG

PB62:Própno

,

8825A SINAP|

H

2,46

18,340,4900000

0.2900000 1 Í,38

É r.,ec,n,a.r p,rr P'i\_i;Pr sãv
trSCtV -

ESOUADRIAS/FERRAGENSA,4DR 1,000oooo etn:

M Ío,2oooooo r r.
85.27

UN

'LS 
=>

Ôs
Malerial

Banco
PB72t pÍópno

'sANtrÁRrAs

sEoÍ-senúÇob DrvEáscÊ

sEDt - sERuÇosDrvERsos

, MAerial

Materisl

Maüriat

H

H

UN

UN

UN

ô,09i

I

] 
1.oo'

14,82..::,
45.16:

3s,22

í,46

lrxl oeeue Êu roLÀ1. cnno roo



/.^v":--ó\lr\í r. . 
I

\ e',t -, -r , ,l

lnsumo 00000818 SINAPI

PqFFEITI'RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

úNPi: Jô. 154.4§5,à0Ui'1o

gucHn óe neoÚclo DE PVc, soLDAVEL. cuRÍa, coM 60 x s0 MM'

PÁRÁ AGIJA FRIÂ PRFDIAI

valor do BDI =>

Maleaiâl

2.21

Tipo
rNHr - rNSÍALAçóES HloRos

Und
UN

sANlrÁRrAS

Mâterial

Material

Matedal

MO sem L'S => 1,40

Valoí do BDI => 1 75

uú I t,ooooooo 4,1 1

LS => 1,20 MO @m LS =>

Vator @m BDI =>

Quant.
1.0ooo00o

Valor Unit

4,1 1

2.60

1 0,30

6.42,

,, ..','l
1,76

0.40

0,43

o-,oa

z,.ut,

2,60

a17

4.'l 1.1.10

ComposiÉo

Descrição

BUoHA DE REDUÇÃo, PVc, soloÁvÉl. oN solal.,l x aolau insreLloo Et'r

RAMAL ou SU&RAMAL DE ÁcuÂ - FoRNEcIMENTo E INSTALÂÇAo

obserueÇào

composrçáo 8si4s

00000122 slNÀPlÍnsumo

Insumo

lnsumo

lôsumo

0003E363 SINAPI

ooooo819 slNAPI

SOLUCAO LIMPADORÂ PARÂ PVC, FRASCO COM lOOO CM3

LIXA O'AGUA EM FOLHA GRAO 1OO

BUoHA DE REoucAo oE pvc, sólolvel cuRÍl. coM 50 x 40 MM'

PARA ÂGIJA FRIA PREDIAL

45,16

' 
l,zz',uN 0,01 1 0000 3Í

uN : 0,0600000 '1,4ô

uN : 1,0000000 2,41

LS => 1.20 MO @m LS =>

VâloÍ @m 8Di =>

Obseruâção
da

coôposiçáo

lompos,Ção

lnsumo

4.',t1.1.17.:
Comrcsiçào'

Descrição
roer-riá ôe nEoúilo ird àuus. pvc. sót-ofràL.ll1?Iy-I.r:1r11
TNSTALADo EM PRUMADA oE ÁcuA - FoRNEcIMENTo E lNsrALÂÇAo'
aÊ 12lr^1À
Ãuxiúei óÉ eNcArÀoon ou gorr'àernó htioRÁullco coM ENcÀRGos
êãiiFi àueuãÀeà
ENCANÂDOR OU 8OII|BÉIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPI EMFT.ITARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 85C GR

S248 SINAPI

8A297 glNÀPl

00000122 slNAPl

O'I:0C83 SI\APJ SÔ!L'CAOLIMPÁDORAPÀRAP\'C FP,ÀSCÔCCMIOOCCi,â3

omssss3 stNlpi t-tx,l o'lcul eu ÊoLHA, GRAo loo

OOOO3538 SINAPI JOELHO DE REOUCAO. PVC SOLDAVEL. 90 GRAUS. 32 MM X 25 MM,

PARA ÂGT'Â FRIA PRFDIAL ,

Maleaial

Mâterial

Malerial

Materiâl

0,0090000 45,16

o.orroooo 39,22

0,0170000 1,46

1,0000000 2,98

o.zc Mô om Là ='

Valor @m BDI =>

0,43

0,o2

z.sa.

1,59

7,27

Tipo
'tNHl - INSTAIÂÇóES HlDRos
SANITÀRIAS

ún
Und

UN

UN

UN

uN

0,40

Ínsumo

Observaçào

úô w. Ls l,
Valordo BOI => 1,56

No

4ss

ValoÍ Unit

.0000000:

composÉo

composÉo

lnsumo

lnsumo

lnsumO

00020063 slNAPr

00038383 StNAPt

00007130 STNAPI

88248 SINAPr

E82e7 §rNÂPl

SOLUCAO LIMPÀOORA PÂRA PVC, FRASCO COÀ{ 1OOO CM3

LIXA OAGUA ÉM FOLHÂ. GRÂO 1 OO

TE OE REOUCAO, PVC, SOLOAVEL 90 GUUS. 50 MM X 32 MM, PARÁ
AGt'A FRIA PREDIA[

Malerial

Mâiêrial

Materiel

Mo sem LS =>

Valoí do BDI =>

Descrição TiPo

rÉ oe neouÓÃô, pvc, soroÁvel. otl souLl x 32MM. INSTALÂDO E-M lNHl - INSTALAÇÔES HIDROS

nel,teL oe oisrnteutÇÃo oE ÁcuA - FoRNEcIMENTo E lNsrALAÇÃo. sANlrARlAs

nuxruan oe gucatlooc ou BoMBÊtRo HIDRÁuLlco coM gNcARGos sÉDl : sERMços DlVERs9§
COMI'LEMENTARES
ENCANÂbOR OÚ BOúBE|RO HIORÁUL1CO COIí ENCARGOS 

- : SÉDr - SÉRV|çOS DIVERSOS
CÔMPLEMEMAREA

4.11.1.2'l

Composiçáo

da SINAPI

Obsetuâção
dã SINAPI

4.1'1.1.23

Obsedâção

Código'Banco
PB76i Próprio

UN

UN

LS =>

0,0s30000

1.0000000 1 1

1,45 MO @h LS =>

Valor @m 8Ol =>

15,49

. 2,-11

0.66

o,o7

11,07

i,is

19,72

1,66

1,23

Composiçáo

.:oftposiêo '";

:omfósrçáo

lf,sumo

lnsumo

:rÊ DÉ iÊóúÇÂó, pvc. sôt-oÁvel, oru zsr.,rú i
RAMAL DE oISTRIEU,çÃo DE ÀGUA. FoRNEoIMÉNÍo

5OMM, INSTATÁOO EM
E rNsrALAÇÃo.

OOOOO122 SINAPI AOESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR

OOO2OO83 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARÂ PVC, FRASCO COM lOOO CM3

OOO383A3 SINAPI LIXA OAGUA EM FOLHA, GRÁÕ lOO

a4ôo?1ã: q,\AJ' iF lt€ RFC-JCAO. p./C SôLDAVEL ?f GQ^JS. 75 tr'V X 50 MM. PAFA
ÂGUA ÉRIÁ PHÉOIÁL

Tipo :

,rNÀr -irsrÀüÇõÊs àrijÀô§ I

sANrrÁRtAS

MateÍiâl

Matenat

Maleriel

tJ!lreíilt

MO *m LS => 1,68

Ouant. Valor Unit

1.0000000

0.0140000UN

UN

UN

UN

o,orzoooo

0,0530000

1 oo0o0oo

1,45 Mó com LS =>

Vâlor com BDI =>

3.13

51,44

0,07

LS =>

4.1 1.3.1 0

uomposrÇâo

Código:Banco.
CAO+: erOprio

lnsumo 00020078 stNÁPl

lnsumo

Obseruação

Vâlor do BDI => 11,69

Oescrição Tipo
JUNÇÀo srMpLEs pvc. sERrE NoRMAL, ESGoro pREolAL. DN roo x so tNHt - tNsrnr-eÇôes xroiob
MM, JUNTA ELÁsTrcA. FoRNEctoo E tNSTÂLAoo EM suBcoLEÍoR :sANtrARtÀs
AEREo OÉ ESGoTo sANITÀRIo AF-Í22014

pAsrA LUBRIFIcANÍe Éene rueos e côNExoES coM JUNTA ELAST|oA Mareriâr
(USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUÍROS) ( DE'1OO'G)

JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 100 X 50 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOÍO MaleÍiat
PRFtllal 

Mo sem Ls => rn

Und
üú

a!.11t,
't,0000000

Valor Total

25,70:

composiÉo sEzcà stNApt auxunn oe encnNADoR ou BoMtsErRo HroRÁuLlco coM ÊNoe,neos §eor - senvlÇos DrvÉRsos HArYilírÍ CO}r,pLEMÉMTARES:oftposicâo E8267 slNAPl ENcrâNÂDoR OU BoMaElRo HroRÁuLtco CoM ENcARGos sEDt - sERVtÇos orvERsos H
Ar.vilrâí COMPTEMENÍARES
lnsumo 00000301 SINAPI ANEL BoRMCHA PARA TUBo ESGoÍo pREoraL oN 1oo MM (NBR ssa) Matedâl uN

:

3,54

UN:

UN

2.0000000

0.m20000

i.ooooooo 11.10

3,25 [rO @m LS => 7.02

Vâlor com BDI =>

4.11.3.11

00003659 slNAP|

rmperatriz / MA

Valor do 8Dl => 7,O2

LS i>

UoVrilu

Quant. Valor

uo úm t-s ='

, ii,^llíiâ'â. a*.o*Doi ou BoMBE|Ró HtoRÁultco coM ÉNcÂRGos sEDr - SERvtÇOs DtvERsos

sEDr . SERV]ÇOS DIVERSOS

COMPLEMÊNTARES
ÃõÉêrvô-íL,ciiróo pARA PVc, FRÂsco coM 8sc cR MeteÍiâl

6,42:

1 1,08

Código:Banco
PB74tPópno

Ouant.

'ci,âs

Und Quant
r.õooooooúN 15,49

UndOêscrição Total

42,75

I 1,06,

t ir,u,

45.18,

gs,22

Tipo Und Total



/§,r"t4-À
") -. v'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.'158.455/0001-16

JUNÇÃo srMpLES, pvc. sente ruonMlr, escoto pieotnL, or.t zs x so rNHr - rNsrALAÇÕES HrDRos
[4[,I. JUNTA EúSTICA. FoRNEcIDo E IN§TALADo EM RAMAL DE SANI]ARIAS
DESCARGÂ ou RAiTAL DE EScoro sANtrÁRto AF_'z2oi4

AUXTLTAR DE ENcANADoR ou aoMBErRo HrDRÁuLico coM ENcARGos sEDr . sERvrços orvehso's
CÔMPLEMFÀÍÍARES

COWLEMENÍÂRES :
ANÉL BORRACHA PARATUEO ESGOTO PREOIAL DN 75 MM (NBR 5688) Mâtedâl

pÀstn LugatrtcaNre PARA TU80s E coNExoes cot"t runln euasTlcA Materiar
(uso EM PVC, ACO, POLTETTLENO E OUTROS) ( DE'100'G)

N

E

A SS

composiÉo

compo$Çâo

Compoeção
Âiriliáí

PB83: Própdo

88248 SINAPÍ

EE267 SINAPT

UN 17:

i
:

H O,250oOOO

H 0,2500000

uN i,oooooooInsumo

lnsumo

Obseruâção
dâ SINAPI

00000297 sINAPt

ooo2o07E srNAP|

00003681 srNAPr ruNceo snaples, pvc, onzs x so úu, sentÊ r.rônúr- peae escoro
PREOIÂL

1,0000000 E,Eg

z.s+ úô'om [§ =;

Valor @m BDI =>

6,E9

5,48

25,68

Mâlêrial

MO sem LS =>

Valordo 8Dl:>

2,94

5.51

uN 0,0600000

Und Quant. Vâlôr Unit

UN 1,0000000

to,se 0.9s

4.'1 1.3.19

Composiçáo

Código Banco Dêscrição 'Tipo
rNHl , TNSTALAçôES HroRos

;SÂNITARIAS
PB85 Píóprio

i

composiqáo , aálca §w.apr
&rxiliar
Composiçáo 8a2ê7 SINAPI
Ar,xitie.
lnsmo 00000301 SINAPI

rnsumo úoâoois srNapi

lnsumo 00011655 SINAPI

Observação

PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREOIAL. DN lOO X 50 MM. JUNÍA
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLEÍOR AEREO DE

ANEL BORRACI'IÂ PARA TUBO

pASTA LUBRrFrcAr,ÍTÊ pARA TUBos E coNExoes cou luüre eúsrrCÀ
(uso EM PVC, ACO, POL|ETTLENO E OUÍROS) ( DE .400. G)

TE SANITARIO, PVC, DN 1OO X 50 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO
PREDIÀ1.

25.02

1,52

UN

UN

UN

tuo sàm Ls =1 
" - 3.77 r-s =i

Vâlo. do BOI =>

í,0000000 10,12:

3.25 MO @m LS =>

Vâlo. com 8Ol =>

2,0000000.
'ó.oezoúo' '

2,10,

1ô.53:

6.84

10,42

7,02

31,86

4s6

"oa

11,.3.22 Código
ComposiÇáo

Eanco

Banco

Descrição

CAIXA SIFONADÀ, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL OE OESCARGA OU EM RAMAL DE

Íípo
rNHl - rNSTÀLAÇôEs HtoRos
SANlTARLÂS

sÉDi - sÉRvrÇos orvERsos

SEDI. SERVIÇOS DIVERSOS

Matêriel

Und

UN

H

Quant. Valqí Total

34,68,

2.77

3.7C

Composiçáo

ComposÉo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

88267 StNAPt

oooool22 srNAPt

0o0oo29o stNAPr

ooo2oo78 STNAPI

00020083 stNÂPr

ocoameg srilepr

oootrztz sllilpr

0.01 48000

1,OOO00o0

o.o2ooooo

o.o225ooo

o.oetoôoo

l,OOOOOOO

FsêôTô sÁNtTÁptô. .^ç 12t2oj t
luxruen oE etcaNÀDoR ou BoúBEtRo HronÁultco cou ENilncos
COMPI-EMENTARFS
ENCAMOOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMEMARES
AOESIVO PLASTICO PARA PVC, FRÂSCO COM 850 GR

i

,08

ANEL EORRACHA PARATUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) Mateíiat

pASTA LUaRtFtcANTe pÂnq ruaos e coNExoEs coM JuNTA ELAslcA Maredâr
(usô EM pvc, aco. poLtETlLENo E OUÍROS) ( DE.10O. c)

SOLUCAO LIMPADoRA PARÂ Pvc, FRÂSco coM looo cM3 Malerial

LIXA DAGUA ÊM FOLxa, CneO tOo Materiat

CAIXA SIFONADA PVC, 150 x 150 x 50 MM, coM GRELHA oUADRÂDA Metêrial
BRANCA íNBR 5688)

45,16 0,ô6

1.35

0.3316,53

lnsumo

Insumo

lnsumo

MO *m LS =>

Valoí do BOI =>

2,54 MO @m LS =>

Velor @m BDI =>
9,18ObseNaÉo

dâ SINAPI

4.11.3.29

ComposiÉo

lnsumo

lnsumo

Código
pcp-cóu-

o00037
00039319

Descriçáo
.Tãmtnatae
50mm
TERMTNAL oE vENTrLAcAo, so MM. sERtE NoRMAL, Escoro pREórÀL

SOLUCAO LIMPADORA PARÂ PVC, FRASCO COM lOOO CM3

Tipo
ventilâÉo em pvc rigido rta:vài, para esgoto;fimádo, àiá; = INSTALAçÓESi HIDROS

Und Quant.
i.ooooooo:

1.0000000

Total
und

UN

UN

4,69,

:

0,43

o,co
lúO sem LS => 0,00 LS =>

o.ottoooo: is,u.

O.oO MO @m Li =>

LJ nd
Banco Descriçáo Valor

41

0.2500000 3,1í

r.ooooúo 1,6s

i,ooôoooô 2:..43

i.ooooooo i,gs

EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO,â 33r.Slt ÍlE ?ORF,É.CtsÂ PAPÂ ' tGÀclil.:!.ri_. py.t Lrc:acra,
composiÉq oazoz §rüpr
ÁrMliç
Compo§ção

lnsufrc

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

insr.o

insuho

COMPLEMENTARES

veoeceo pvc. roo lrt,l. pnna sÀroÁ Vesô sÀNrnRro

EOLSA DE

MateÀel

úàreriat Uü

UN

UN
CONJUNTO OE LIGACAO PARÂ BACIA SANITARIA EM
COM TUBO. CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO OUEO

00011761 stNApr esspNro vrsosaiiirianiórrureNirr_Éúplrsriôo BRÂNCO

oooÍ1786 srNApt veso saNirnniô srroueoo lnralrrr loucÃ
ooollsssistNÂpt ÊÂaerúsóoeüieo COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

Marenai 1.0000000 50.86

Malerial

rMaterial

- 
àos.ro: 263.30

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DÉ NYLON 3.07,

:

6,14ÍÁlraNHâ grô

MO sm LS =>

Velor do EDI =>

LS => 33.50 MO @ó LS =>

Observação
da

4.',t2.11

72,36

533,58

Coopàr,úô
Dêscrição

Tipo Und

ValoÍ @m BDI =>

Quant. Valor l..Jnit

1,0000000 .96

@m LS

und

l\,lo sem

Pona toarna ptasriri óàiá pâFt loathe em

PAPEL

lmperatriz / lllÁ

38.86

1 14,59

UN

0.00 0.00

)

1,0000000

ooo2oo83'slNAP'

0.88

o.09

24,90

5.4E

4{.16

LS =>

86316 SINAPT

00006140 stNAPl

oooiioas §rfuapr

37.s5

0.77

1.69

2.13

14,82 4E.90

sEor - sERVrços DIVERSOS

Maüdat

:t,tate;át

Uú

UN

68 71



PREFEITURA MUNICIPAL DÉ liilPERATRlZ
CNPJ: 06 158.455/0001-16

SANIÍÁRIAS

Und

UN 1.0000000 705.23

Ouant- Íotal
705 23

4.12.16

Composrção

CohpocÉo

Co6posiçâo

PB87:

l

8E271 )

8831 6 l

Código'Banco
Próprio

SINAPI

00011795 StNAPt

7,3200000, 0.61

1,2280000 494,33

0,0257000 56,71

29,69

Valormm 8Dl =>

Quant. Valor

UN

m:

KG

192,86

Descrição
BANCADA DE GRANiÍO CIN, POLIDO, DE á.ZO X O.SO I . PIN.q ÊII OE
cozrNHA - FoRNECil\TENTO E TNSTALAÇÃO AF_01t202O

suponre ueo-rulcEsA EM Aco. ABAS tcunls co ctú. cepeôtoeDE
r,!-NrMA 70 XG BRANCO

Descrição

BANoÀDA DE GRANrro crirá pôlroo. oe 2.oo x 0,35 i,,t

BUCHA OÊ NYLON SEM ABA S1O, COM PARÂFUSO DÉ 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCÂ SOBERBA, CÀBECA CHAÍA E FENDA
Egil,l9s
GRANITO PARA BANCÀOA, POLIDO. TIPO ANDORINH' QUARTZ
CASÍELO/ CORUMBA OU OUTROS EOUIVALENTES DA REGIAO, E= .2,5.

REJUNTE EPOXI BRÂNCO

IValerial

Àtrdedâl

Insumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

Composição

00037329

00037591:

SINAPI

SINAPI

00007568 stNAPr

00011795 STNAPt

Malerial

MO *m LS =>

Valor do 8Dl =>

uN 2,4400000

3i.s3

13,65

18,93

4.46Maleriel

Tipo

607.03

1.45

2E,1E

3E,12

698.1 1

Observação
da SINAP{

ComposiÇão 8f,271

4.12.17

ComposrÉo

iBanco

: Próp.io

SINAPI

irusrnúçôes xioÁõ§
Und

-. 
UN

7;01

t.!i

2.30lnsuÍn$.

lnsumo

lnsumo

ObsêruaÇáo

i.ij:_4n:a3 stl: \ir. I,:ÁÍts, irLÂslii I ;ê.:4 fri.{..ii}aR;-,a-llii.ttilc aJal,)iiâl

Maleriel

Malenal

Tipo

AUCHA OE NYTON SCM ABA S1O. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MÀI EM
ÂCO ZINCAOO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
DHn I tps
GRANITO PARÂ BANCAOA, POLIDO, TIPO ANOORINHA,/ OUARTZ 0,7000000

o.o133ooo

1.2600000

56,71

11,55

9.'11 MOcomLS=>

Valor @m BDI :>

19,68

494,33:
CASÍELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DÀ REGIAO, E= .2,s'

ooo3?329 STNAP| . REJUNTE EPOXI BRANCO

MINIMÁ 70 KG BRANCO

BânÇo DêscriÇão

seucÀor óe cRANrro chze iolroo peu üvrronio o.so x o.so l,r -
FoRNECTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_12/2013

Máeíiel

Malerial

MO sem LS =>

Valor do 8Dl :>

10.51

108,50

LS =>

irápno
Valor Unit

221,g3

0,6,l

505.22

Total

16,01

CompoeÉo

CompoeÉo

lnsumo

8a318 StNAtãt

00004823 StNAPt

00007568 slNAPt

MARMORISÍtrGRANITCINO COr.,| EúúiEOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCÀRGOS COMPLEMENTARES

MASSA PUSTICA PAU MARMORÚGRÁNITO

BUcHA DE NyLoN sEm Á.gn sro. coú panqFuao DE 6.10 x 65 úM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREA. CABECA CHATA E FENDA
DHn I tps

,Materiâl

EM iMateriel

'Mâteiãl

Mêteriat

5,0000000

0.3't4oooo

o,02íoooo

1.667000ó

Obsetuâção

ooor rzgs srúnpr GRANIÍO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO AruOONINXI OUNNTZ
CASTELOi CORUMBA OU OUTROS EOUIVALENTES DA REGtAo, E= ?.5.
REJUNTE EPOXI ARANCO

494.33,

lnsumo

00037329 SINAPt

00037590 SINAPt

56,71

Mo *m Ls =j 16,82

60,69

14.49 MO 6m LS =>

Vâlor @m BDI =>

31.31

282,62
Valor do BDI :>

4et
ASS:--

N'..----!--
ÉM: 

-l-l--

4.12.19
_cmposiÇão

Banco
Pro9fl0

Descnçáo

EANCADA OE GRANITO CIÀiZÁ oôL'DO Ey r nç t.oo r o,sc ll peqa pil
Und

rúéfÁi,qcóes iióiiôà--" i .-' '(iú- "
1 0^000c0 1

Valor Unit

,:

composiÇão,

Obsetuação
dâ

s.4.2

lnsumo

8827,. SI|\IAPI

8E316 SIMPI

p84oi píópdo

EE325 SINAPI

Banco DêscÍiçãô

:a,r:;À;tÁs

Tipo

42.03

9.91

r.:cz,ss

3,23

l: ':._,i,.1:.,. . :,rri.L ^'1,i-.__. : t.:j;. _i,-.ia ..:_.:t jr:t
\íompoeiçao

A'xilH?

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

00004E23 stNAPt

00007568 SINAPI

0001 1795 SINAPI

00037329 S|NAPI

ooo3759Í StNAPt

Mâtedet

Malerial

túâteiât

1,4159000

16,2504000

2,7mfioo

29,69

0,61

491,33

MASSA PI.ÁSÍICA PARÁ MARMORE]GRANITO
KG

BUCHA DE NYLON SEM ÁBA S1O. COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CÂBECÂ CHÂTA E FENDA

GRANITO PARÂ BANCAOA. POLIOO, TIPO ANDORINHÁ/ OUARTZ
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EOUIVAEUTES On neCtlO, e= .2.S,

REJUNÍE EPOXI BRANCO

S-UPORIE MAGFRANCESA EM ACO, ABAS |GUA,S,tO CM, CAPACTOAOE
MINIMA 70 XG BRANCO

0.0570000 56,71

5.4168000 tt,55'

24,25 MO @m LS =>

,Mateíial

rMaterial

MO *m LS =>

Vâlordo B0t =>

' '' 
zs,ig

41 E,3 1

LS =>

62,56

Valor com 8Ot => 1.947.79

Ouâd- Vatôr Unit'

0ooo3104 SINAPi

VIDRO TÊMPERAoo INcoLoR E: 10 MM. SEM coLocAcAo

'i

ll

i^
,1 \

lnsumo

lnsumo

oooÍ0507 stNAPt

lmperatriz / l\,4A

Mâlêriâl

760,71

477,03

I

I

1,E231000

1,1997@0

o,63780OO

rz.os l.,tô côm rs =>20.47

sEDr - sÉRvrÇos DrvERsos

t.oo'ooooo

o,sar siro

0.ô195000

2 ,e2t!qô'aÍ)

3.78oOOOO

396 721

I 7,30

11,38

0,ô1

H

H

|,'.

UN

00037591 STNAPt

MINIÀ.|A 60 KG BRANCO

I Quant.
1,0000000

l

1,6@0€x)0 27,6A

9.29

9.50

305

H

H

KG

UN

155,21

r;úrzoqô:" : t73ó , íe.risea - senviço§b'íÉnsos

sÉDr : sERVtÇos olvÊRôos

ESOV.
ESOUADRiAS/FÊRRAGENSruIDR
sEor - SERVIÇos orvERsos 12,55

380,37

{ô,05

ComposiÇão

Composição l,0oooooo 2.393,05, 2 393 osuú

H

#
UN

o,eoooooo

2,0000000

uoü srónaulrcÀ oÊ plso p/ vtDRo rEMpERAoo ÍoMM

1.8900000

Mêtedât

I.OOOmOO 1.135,08



N,.-
EM: - /_l_PREFEITURA À,llUNICIPAL DE IMPERATRE

CNPJ: 06. 158.455/0001-16

Insumo OOO1l523SINAPI IEMPROCESSODEDESA'IVACAOIPUXAOORCONCHAOEEMBUTIR.EM MEICNEI

LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELÂ DE CORRER, LISO, SEM FURO

PARA CHAVE. COM FUROS PARA FIXAR PARÁFUSOS, '30 X 90' MM
, Áp^r roô Y Ár n r0À\

í,0000000 2,67

MO *m LS =>

Vâlor do BDI =>

3,28

65,{,49

2.83 MO @m LS =>

Vâlor@m BDI=>

6,í 1

3 047.54

Obseruação

5.9.3.1 1

Composição i

cóqis-o Total
22.27P87 1

lnsumo

Insumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

SINAPI ADES'VO PI.ASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

PROLONGAMENTO PVC PARÂ CA]XÂ SrFONÀDA 100 MM X 100 MM (NBR

10,69.

0,33

0,0225000

l aailnrir

0,88

Í) raS

1.0000000

à,â+
.l ll

UN

oôoosrog sruÉr

ooo2oo78 srNAPI

ANEL BORR]qCHA PAJTA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

cArxÁ srFoNAoA pvc, ioo x roo i !ô rau. coM GRELHA RÉDoNoA
BRANCA
PASTA LUBRIFICANÍÊ PARA TUBOS E CONâOES CÔM JUNTA EUSTICA

UN

UN

UN

UN

IN

i,

Und

UN

Valoí tJnit

1.067,17

00020083 stNAPt

n$?F383 SirlAPT

ooor irgg srNnpr

(uso EM PVC. ACO. POLTETTLENO E OUTROS) ( DÉ'400. G)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM lOOO CM3

: iYA O (Gr 1.l Eu Êatl.i1 CPÁa -C1

Material

, uatenat

,Materiâl

5n88\

COSRE NU 35 MM2 I\4EIGDURO

6.09

IúO com LS -->

VâloÍ @m BOI =>

18,21 1 ô4,1 6

5,48

2E.36

:

s,46,

5.1 1.1 I
:omposiçáo

CompogÉo
Auxiliar

Obseúaçáo

Coôposiçáo

lnsumo

lnsumo

Obse*ação
Copra da SINAPI

Valo.do BDI =>

Banco Descrição Tipo
PC1 O Própdo POSTE OE CONCREÍO iOl,l COl pniUeNrO NOMTNAL OE I M, CARGA tNEL - TNSTALAçÃo

ELÉTRrcA/ELETRTFTcAÇÃo E

tLUMTNAÇÃo EXTERNA

MÂOUINÂS

ComposiÇâo 68247 SINAPI

Male.ial

Materiel

Lrci sem l§ =,

Valor do BDI =>

54,09

1.359.04

UN : 1,0000000, 805,07

29,05

291.87

25.04 MO 6m LS =>

Velo. @m 8Dl =>

LS =>

Descrição
cnrxe siroruloa. pvc. DN ioo x ioo x 50 MM. JUNÍA EúsÍlcA,
FORNECIDA E INSTALÂDA EM RÁ['AL DE DESCARGA OU EM RÂMÂL OÉ

Banco
Propno

Composição

Compo§çâo
Âüxúiâr

Código Banco
26 ORSE

0r0r3111 S'flAel

Oescrição
Coleta e €rgã manuâis de eniulho

EnÉ€os Comp{emntares - Seryente

.tF\/!!-! :ai a??/.s

Composições Auxiliares
Tipo Und I Qrant. Valor Unit: Total.
Demolrcôes RerrÇoes m) 1.OOOOOOO 1t 83 ..EJ

provtsoriôs h 1,0000000.: z,8B 2,8E

vosea-s=> Á81 LS=> 41ÁMOcomLS=> 895

Matenal

Maerial

Composi*o

lnsumo 15S OR§E efmoçoleaniripaçloOo

941 oRSE

empeoado0

1651 oRSE ócuioi úranco proteç:ó

transporte

10593 oRSÉ Praio simptes 30m

1059i ORSE Li;â châta

Í0517oRsE Aamesadmi$iónaiídemisai;náis (úeckup)

10596 ORSE protetoràuricutar

10599 oRSE Protetor $la. fps 30 @m 120mt

10492 oRSE Cesla BásiG

10761 oRSE R€feiçâo - Éíé da manhã ( €íé @m leite e dois pães 6m menleiga,

Taracha pam tuUos ÉVC Oe ,2,
Tamchâ paía lubos pVC de 3/4-

Taracha paB tubos pVC dê Í.

Târacha para lubos pVC de j 1/4-

Terache pará tubos pVC de 1 1/2'

o.ootcoóô 12,54

un i 0.000í000

un ! 0.0001000

77,02

o,rórâooo
lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

Material

Materiâl

.1 . ..
0,000E0000t 5,âô

0.0654000 4,00

43,17

0,00

úaieriat

Seturços

0,26

0,05

si,§i ô.0ô

0,12

o.oo

0.02

lnsumo

lnsumo

lnsuho

u0

0.0004000

0,0007000

0,0006000

0.06

0,63,

0.0'l

0,01

0.01

:Material

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

1 1253 oRSE

11254 oRSE

r ràss onse

1 1257 oRSE

11256 oRSE

0.0004000 3Í,36

0,0004000 60,00

uàtenai

Seryiços 0.'1 01 8000

ô,óúsboo

tiàteriat 0.00Í1000

Material

úareaat

un

un 21

Maierial

úaràrtat
lnsumo 00012893 slNApl aoie oe seçunaruCA cot\,í BlouElR^ DE Aco E coLâRtNHo Material

0.02

PAR õ,ôooaôoõ +5,ts o.o3

Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Provisórios rh 1.0000000, 2.E1 2,81

....acar

lnperatriz / MA

4çx

UN

t"u,

10,69:

1 6,53:

sEDl - SERV|ÇOS OTVERSOS

. sEDr-SERMÇOSOIVÊRSôS

FUES. FUNDÀÇÔTS E

Íotal:
r .oez, r z:

Co6posiÉo

- cHP OIURNO. AF_06/20í4

AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCÂRGOS COMPLEMÊNTARES

ELETRICISÍA COM ENCARGOS COMPLEMENIÀRÊS

0,s210000

J,OUJWUU

0,1460000

í5í0

10.6§

14241

.gi.ge

00000863 stNAPr

00005056 s|NAPt

un

UO

0,45

0.01t§.90



i\ll

5gPREÍ:EITURA I,4UNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO OE POLIESTER, COIII CAPUZ
íAMARET.A OU AZULI

00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURÂNCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO SEM JUGULAR íCLASSE B]

000í28s2 srNApt LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 
'. 

CM)

Matêíiâl

:Mâteriêl

Equipamênto

UN

UN 0,0006000 9,49

0,0023000 8.í,

0.00 MO @m LS =>

Nr. ..( - .-

EM: ,-t-l--
ASS: ,=

lnsumo

lnsumo

0,ooo2ooo 0,00

o,oo

0,01

o,o0

0,11

1,01

0,26

MO sem LS =>

Und

LS =>

Bânco

í0596 oRSE

247 oRSÉ

Tipo

lnsu0o

lnsumo

lnsumo

Fa(lamento

i áà oÉsÉ Âmoço panicipaçeo iô àpregaoorl

165í ORSE ócutos bren@ proteção

2378 ORSE Vste transpo.te

4174 ORSE Desmp€nâdeim de ró iú. ebo maáe;a. er:r43. Atias ou simirar

4722 oRSE

10362 oRSE

rôzez onse
âri. : !;:,_,:

, úâiôriái ua

pr

un

Mateíiel

uateriát

0.0008000

0,0654000

lnsumo

lnsumo

lnsumo

lnsumo

in.rnp

lnsumo

lnsumo

tnsumô

lnsumo

sumo

0.0005000. 9,90 0,00

0,0004000 17,40: 0.00
Colher de pedrejÍo

Seguro de vida e âcid;nte em grupo

Éegua oe atuminio c.r2,ôom 6ara peOàiro1

E:;rni! acirtixrir,ai'ocrrsr.'na,: (aeurupl

Fa(lamenlo

Almoço (Pádidpsçào do ehpregdor)

Ôcutos bÉn@ prcreção

Mâretâ 1 kO cm Ébo

Talhedêirâ chála 10, Talhadeira chara ,0"

Seguro de vidâ e acidenle em grupo

Exames âdmtsionais/demisionais (chectup)

Protetoí auriculsr

Prctetor solâr Ips 30 @m t2oml

cesta Básie

Refeiçào - afé dâ manhã ( €Íé @m têile e dois É6 @m manteiga)

Pá quadrada

profunc,klede at

Mâterial

:Máterial

Malenal

SeNiços

0.0045000

: 0.1018000

o.ooôrooo

0,05

ó.oo

0,02.

o,oo

o.0o

0,00

0.0002000

SeÍvrços 0.0ú04000 300,00

o,oo45o0o 4.90

10599ORSE Protetorsotartps30com.t2óml

104S2 ORSE Ceía Básie

10761 oRSE Éireiç:o - àte áa màntra 1 üié om iàne e oois paes @m mantei0á)

de Íae

107E9 ORSE Nivel de bolhâ de madeiíav inslmo 1i245 ORSE Desemrcladeira de;aderâ 1212

un ' 0.001E000 35.90

,Materiâl 0,ô0

un : 0.0002000 11,20 0.00

Mateoal

272,97

1 1,26

5,30

lnsumo

lnsumo

!nsufio

,lnsumo

Sêm mamore

11246 ORSE Ê*la méln€ de bambú

1Í2ô4 ORSE Mâretâ dê i/2 kg com €bo

11265 ORSE M€rtêto de ümcàa 6m Ébo

rnsumo 1'1243 ORSE üârreio #à uáÉà

IAMARFI A oIJ Â7LjI )
lrsuno 00012895 SINApt CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO OÊ ]Mateíal

lre:mo 00012892 StNApt

Un 0.0007000

PAR

9,05

0 0002000 13.52

0.0008000

UN

UN

4s.55 0,03

o,ooo2ooo 1 23r:'' 0.óo

sem 0,00

UN 0.0006000 9,49

0,00 MO com LS =>

Und Ouant.

lnsumo

lnsumo

lnsumo

l;... ;

tnsmo

\rôumo
lnsumo

lnsumo

Itrsumo

lnsumo

Insumo

lnsumo

Insumo

lnsumo

hsuho

Banco
ORSE

1,0000000,

o,oo15ooo

Total
2,88

0.00

0,37

0,oo

0,00

o,o5

0,12',

o.02

0.06

0,63

o,í5

o.oo'

'ComposiÉo

04í oRsE

r seloRse

rgst onse

:::) u,\üi:

4729 0RSE

4728 oRSE

10362 oRSE

iosrz onse 
*

10596 oRSE

10599 oRSE

í0492 oRSE

1076'1 oRSE

10788 oRSE

00012893 S|NAPt

000126e4 StNAPt

00002711 stNAPt

ooorzàgs srHepr

ooo12E92 SINAPI

un

:Malerial

üateriat

Seruiços

,Seruiçoi

Msteíial

Melêrial

:Mateaial

Seruiços

, Matedal

iMsteriâl

lvlatenâl

Material

.Melerial

MateÍial

.Equipêmento

Mâteri.l

0.000í000

0.0003000

0,0045000

0,oo04ooo

0.0008000

o.0941ooo

o,oo45ooo

o.oo450oo

9,45

12,54

300,00
. 

,t,90 '

35.90

140,OO,

1.5ô

.t7.2g

un 0,10'1E000 10,00 1,Ol

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOÂOO
CAPA PARA CHUVA ÉM PVC COM FORRO OE POLIESTER, COM ôAPUZ. íAMAREI-A OU ATTJL)
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIOAOE 50 A 60 L, PúEU COM CAMARÂ

CAPACETE DE SEGURANCÀABÀ FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POI.IETILENO SÉM J(JGUUR íCLASSE 8)
LUVA RÁSPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO .7. CM)

0,'t0í8000

0.0oo2ooo

o,ôoozooo

. 0,0002000

0,03

0,00

o.02l

o.oo

o,or:

124.S8

uN o.ooo6ooo 9,49

PAR ô,oo:sooo 8.54

LS=> 0.00 MOcomLS:>

Vaior @m

Equipamenlo

Mo sm Ls => o,Oo

Vãlor do BDt =>

Totel

, [Ião de Obra H

rro *m LS => t,+i Is:t"------iilâ"üô üii-ls:-i - 26,ss

Quant. Valo. Unit

o.ioíEôóo. íó.oo

2.77

77,02

1,0000000

0.001 5000

línperatÍtz / MA

Valordo BDI => 9,70 Vaior @m B0l => 45,19

I
1

i'
L.v

i
I

0,00

UN

ôoorãasl stNapr BorA DE sEGURANôA côM BteuEtRÁ DE Aco E coLARtNHo
ACÔI ÔHOÂDÔ

OOO128g4 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COi,I FORRO DE POLIESIEA iOU CIPUZ

un
:Meteriãl

Material

l\íatenâl

Materiel

:Equipamemo pAR I ó.ooraodô.---- - s,54-.' -..- -o,oii

0.00

77,02

CompoJçso

lnsumo

10540 oRSE

Und Valor Unit:

00006111 SINAPI SERVENTEDEOBRAS



Y

PRÊFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001'16

N.

ComposiÉo

Banco
ORSE

Descrição
Reetêro manuêl de val6 @m espalhamenlo I @mpadação

ASS:.-

Valor @m BDI =>

iompo*çâo. 
. 

1ó5ae oRSE , Êmariin ôuiiOámãriáie: seoáre '

Ar,riliâ.
insumo 00006111 SINAPI SERWNÍE OE OBmS

Vâlordo BOI => 15.06

ToEl sem BOI
Íotal do BOI

TobI GêÊI

1.439.501.23

341.12?,91

í.7E6.629,14

l
Pedro Henrique V e S,lvá

cREA - 1 115740310
PtDR0 Hritit;uu ':r 

ii

Xc,â/§ ' 
j'::::

r',91. r9 /

fn9. cívíl'CÂ'ÉÀ
:t_._:'.. -

rmperatriz / MA

Und Quant. Valoí Unit;
í.ooooo0o 1 1.83

8,95

r Âlerros / Reelerros / CohpaclâÉes

4.E1 LS =>

Tipo



PREFEITURA MUNICIPAL DE II\4PERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-10

qc4
ÜPObra

Construção da Creche MoBda do Sol
Bancos
srNAPr.04/2020.
Maranhào
CAEMA. í220í9
Maanhâo

B.D.I.
27,35%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista:86,19%
Mensalista: 48,51%

100,00%

loo,oo%

a-
-r=

PÊETEIÍUKÂ D€

IMPER.ÂTR.IZ
Cronog Ema Físico e Financeiro

,1.2

, t.3
:

1.4

MOVIMENTO DE TERRA

ceml

FUNDAÇÕES

MURO DE CONTORNO

EXÍERNO

ESQUADRIAS

SISTEMA COBERTURÂ

IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTÊMA DE PISO EXTERNO . PAVIMENTAçÀO

PINTURA

INSÍALAçOES ELÉTRICAS

srsTÉÍuA DE pRoTEçÃó CONiÀ |NCENDIO

srsrEMA DE pRorEçÃo coNTRÂ DEScARGAS ATMosFERtcas

SISTEMA DE GÁS

CABEAMENTO ESTRUTURÂDO

ADMINISTRAçÀO LOCAL

orvERso§

MOVII'IENTO DE TERRA

FUNDAçÔES

srsretra oe vEoÁçÂo vÊRTtêaL

ESQUÂDRIAS

SISTEMA DE COBERTURA

TMPERMEABtLtZÂÇÁO

§rsTEMA DE ptSO TNTERNO E EXTERXO - eeVrúexuçÃo

PINTUR,A

ioqq Éor etapa áo ôrÀ§, - 6ô ôres: so rirÀ§-l
100,00% 44.67"Â ?A,?OP/o 27,13%

,1

1.5

1.ri

1.7

1.8

: 1.9

1.íô

ít

- 
--i-5':iri't'r'l---- ioo,oo%

I 
-âe$0.!E

. I , 100.00%

. i....é0,§IOJ.0.
í00,00%:

112

1.14
:

í.í5

í.í6

: 1.17

í.

2.

2.3

2.1

2.5

2.6

2.7

4.3

i.t

4.5

4.6

. 25.969-05 .

í00,00%
. .ta4.07.5.88

t00,00%

----25tÊ9-0§., 't00,0070

2.0i5.s4 _alliÉgEr00,0{r% í00,00%
',2.8

'.9

.2.10

s.t

3.2

3.4

3.5

| 4.1

4.2

INSTALAçOES HIDROSSANIÍÁRUS

rNsÍALAÇÕES ELÊrRrCls

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRÂ INCENDIO

PÓRTICO

MOVIMENTO DE TERRÁ

FUNDAçOES

SISTEMA DE VEDAçÃO VERÍICAL INTERNO Ê EXTERNO PAREDES

PINTURA

SISTEMA DE GOBERTURA

COaNHA + WC

100,00%

11

. í53,48759:

MOVIMENÍO DE TERRA

FUNDAçÕES
-.*

SISTEMÂ DE VEDAçÃO

'elvexlnrl

REVESTIMENTOS

VÉnriêru- íirrÊÍixó Ê erreáiiô - ÉÀaeoÉs -

ESQUADRIAS

SISTEMA DÊ COBERTURA

IMPERMEÂBILIZAçÃO

SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO. PAVIMENTAçÀO

PINTURA

í00.08,/"
728.60

100,0{r%
9.753.67
100,00%.

2.172. *2,ÁJ2,t9.
1 00,00%

-__1L638-O[4.7

-r333tJZ
'130.Í)091.

,,,.,,.--JJ.9.fi.
100,00%
§-753-62

'100,00%

\

4.E

lmperatriz / N4A

t

sERvrço§ ÉÊeLrurxanes

3í3.40-;lÍl3L
100,00% 100,@%i

. 4s.955.95i--Jã§51§§;
Í00,00%.

í00,00%i
32.980,Ír4

í00,00%

----.ü.!0á.ê9.
í00,00%l

-1Z2A9JÃ,
100,00/o

-------Êoü11: 100,0070

--.9J1ÍL
100,00%:

í00,00%
30 374 56

l.í06.52 I 106 52,oo,oo% 2.85% 97,15%-
66.0íí,95-1 RS3 ÂÂ 64 1?8 17
í00,00% 100,00%:

223..7 _22L§L100,00% 100,00%
1.660.2r_--.J.§§03L
íoo,oo% ----------- rú,óo%l

i10.226-39 40))àaa
í00,00% 100,00%
144.57 _-,,,,,,,,,.J2 L100,00% 100,0002

24.!47?1 ,_ZZ.§éZ-ZL100,00% 0,03% 86,85% 13.120h

Í7^004-89
í00,00%

52.216-75
í00,00v0
8.01 í-37
100,00%

91-20
í00,00%,

--.19.iJ.0"0q,: 100,000/ô

,-.-.--lJâL93,
100,0070

---.--t3ue,, 100,00%

----.§3UiA,
100,00%

l.ií63-93
í00,00%, :

9.2't7.06
í00,00%

33-31 í.O0
í00,00%

í.20í.í0
í00,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE II\íPERATRIZ
CNPJr 06.1 58.455/0001-1 6

*tE!!

Bancos
srNAPt - 04/2020 .

Ma ran hão
oAEMA.122019
Maranhão

Encargos Sociais
DesoneEdo:
Horista:86,19%
Menselista:48,51%

00,00%

483.64í,07
100,0%

í.786.629,14

Obra
Construçâo da Creche MoEda do Sol

B.D,I.
27,35%

PREFEITURÀ OE

IMPER.ÂTRIZ

Item Descrição
4.11 TNSTALAÇÕES HTDROSSANTÁRAS

MOVIMÉNTO OE TERRÂ

FUNDAÇÕES

Fisico e Financeiro

4.12 LOUçAS E ittEÍAtS

u.8

Y,
5.í0 .LOUçAS E MEIAIS

. 5_235-10
100,00%

ELETRICAS

srsTEMÂ DE pRorEçÃo coNTRA tNcÊNclo

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

21,51%

384.373,62

21,51./o

38!í.373,6í

51,42%

918.614,46

72,930/0

í.302.988,07

v

Pedro HEnrique Nunes V e Silva
-fl6 rf i-.- r 1

P[DR0 H[I{R\üUi liljtii'i 
i ' t :rri 

l

__^'Aênõccr Õo r'-
çev'e- -^"'-'1Mat' 5u/ :-'-'^:-' '

Enq' Civil-CRÉÊ' 
ri ""--

E U:

lmperatriz / lVlA

4ot

ESQUAORIÂS

SISTEMA DE COBERTURA

TMPERMEABtLtzAçÃo

srsreua oe pso lniÉnxo e exrento. eevnaenilçÃo

PINTURA

txsulaÇoes xroRossANrÁRtas

! 100,0eÁi i 100,00%'
.-l4.4u3.os ---_-lá.42!10Ít, í00,00% 100,00%
.12aL22 

-J29ZZ,
1CC.0C1; 3:489( 4.{,3§% ?3,15%

.274-t08.88@
í00,00.Á 100,00%
. s7.r5_.§zJ1
í00,00% 100,0070

í í.3es./ís -----JJ-]§g4gí00,00% 50,00% 50,00%
í 53.732-7í -----J§§OO-3§--I§-€â§3§,í00,00% 100,00%
1Ê.s3t-11 ... __J§.Í13J4.í00,00% 100.0070
s7.634.íir 

-lLÂ3á14.í00,00% 100,00%
733-24-J333!,

í00,00% 100,00%
ío.ií7s.78 _-..J&íZg.Zg.í00,00% , í@,0070

679.49
í@,00%

3.9í3-20
100,00%

12.177.12
í00,00%

. 3q13^ô
100.00%

-1W-
100,00%

i
i
I

I
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PREFÊITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - M.A

SEMMARH . SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

D'A No: 91 llzozo 24.01 .043.8.2020 Data:27;33,2:2a

üv

16sDISPENSA AMBIENTAL
Processo Nc

4232t2A20

1.. rDENTrFiceçÃo oa ENTTDADE
1 1 Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

i.3. Lograoouro

RUA RUI BARBOSA
i.4. Número 1.5. Complemento 1.6. Bairro

201 CENTRO
2. CARACTERíSTICAS DO PROJETO
2.í Nome

CENTRO EDUCACIONAL MORADA DO SOL

2.3 Logradouro

' f ôn,1)

'\Ê,íEa ÁÉ.Él^^r^ ac
V9. lvU.Tüü/gvV--.v

1 ,7. CE.P 1.8. Municloio

IMPERATRIZ-MA65.900-440

2.2. Baaa Hrct rcg'e:;ca

ARAGUAIA _ TCCANTINS

17 CEP i .: .t_-: :::
65.900-OOO IMPERATRIZ.MA

'1.6. Bairrc
AVENIDA DA LIBERDADE, S/N MORADA DO SOL

.1,TERRENO CONSTRUíOA/EXPLORADA

948,66 m2 g2g,77 m'

2.5 ATIVIDADE PRINCIPAL

CONSTRUÇÃO OC AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

2.6 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

tnicio. 08:00 Íérminc: 18:00

A SEMMARH - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no uso das atribuiçÕes oue lhe rora

conferidas pela Lei Municipal 1 .424, de 3'1 de Outubro de 2011, nas condiçÕes e termos nela constantes

A presente licença está sendo concedida com base nas inÍormaçôes apresentadas pelo interessado e 'tãc crspe':'-:,,

nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislaçáo fecjerai estaduar i
municrpal:

As Exigências/Recomendações Técnicas. relaçãc de equipamentos, capacidade produtiva e ourras observações,

partes integrantes desia licença. estão relacionadas no verso desta licença;

Caso venham a existir reclamaçôes da vizinhança em relação a problemas de poiuição ambiental causados pela firn:a

esta deverá tomar medidas no sentidc Ce solucroná-lcs ern caráter de ,rrgêncra

A SEMÍVIARH. mediante decisão motivaoa. pcderá mcdificar estas condicronantes sLisper'tcer cLr ca.1le 2' Ê.râ i.. ::

CSSC OCCI'TA

a; Vrolação ou inadequação oe quatsquer ccncrcionar:IeS cu torí:]âs ,êgâtS

b) Omissão ou falsa descnÇãc de rníci'naçÕes que subsroia!'am a expedição desta Licença Ambren

-}l
ROSA COELHO

Secretária da Sec Mun. De lVleio

Recursos Hídricos

lmperatriz - MA 27143i2020

*Í

I



4Ê4
"R.ECOM ENDAÇOES GERAIS:

coNDiCIoNANTES / RECOMENDAçOES

3i:lDresa 
'REFETTURA 

MUNrcrpAL DE 
'*l:TlITrZ 

inscrito no cNpJ 06.158.455/0001-16' está

,-.o,zadaa atividade de CONSTRUçAO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MORADA DO

]L. lccalizaca na A.VENIDA DA LIBERDADE, S/N, BAIRR, M.RADA Do SoL, no Munrcípto de

: , G=NC:êS RELATIVAS AO USO DE RECURSOS H|DRICOS

,,.1.1 O em.preenoedOr deverá atender às objetivas e diretrizes da Política Nacional de Recursos

Hídriccs, atentando, principalmente, aos seguintes pontos (conforme AÍl' 2o e 30' da Lei Federal

-o c le2I,íOO7\
.. a.--revr lvvU

I - A i-rtillzacão raclonal e integrada dos reCurSOS hídricos com vistas ao desenvolvimento

sustentável

\, !l - A integraçáo cia gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental' v

..1.2 c empreendedor está ciente de que estáo sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos

seguinres usos de recursos hídricos, especificamente (conforme Art. í2, da Lei Federal n"

9.433/1997)

I - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou insumo de

orcce_qsc orodutivo

li - Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo

produtivo;

!ii - Lancamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados

ou nãc. com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
ir

\/
=? . 

=xrcÊNcrAs 
RELATtvAs Ao coNTRoLE DE EFLUENTES LÍouIDGs

,.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitárÍos'do';êstabelecimento devem ser

segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no

proprio local, de acordo com as Normas NBR 7229193 e NBR í3.969197 da ABNT e Resoluções

cio Conseiho Naciona! do Meio Ambiente - CONAMA, n.o 35712005 e 430/2011;

'i.2.2 Será definido como percentual mínimo aceitável para a eficiência de tratamento o índice de 90%

^cr. ^ ôrr' ôrtte tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado em manancial oulJ3 c L' ;l'JÇi

o..rira ici-ma de drsposrcão final. conforme PoÉaria SEMA no 79/2013.

ry?

)

ac,\
à

^c'' )r-



1'2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquerfonte poluidora somente poderãc .
lançadob direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do orgão ârÍto,i.
competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA, no 3S7/0S e 430/11:

1.2-4 O empreendedor está ciente de que é proibido lançar em via pública, rede de drenagem ou
corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento cu derrara* -

acidental.

1.2.5 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem de uas pluviais. c

modo a evitar o caneamento de material para as áreas externas à emp

1.3 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE RESiDUOS
CP

1.3.1 Na gestão e gerenciamento de resíduos solidos, deve ser observada a seguinte
prioridade: não geração. redução. reutilização, reciclaçlem tratamento dos r-esíc1ues sclir-Jl-

disposíção final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo ccm a Lei Federai
12.305t2010.

v 1.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos (segundo classificação da ,,NBR - 1C.c0,

Resíduos Sótidos Classificação") de acordo com as normas ,,NBR - 1z.z1a
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos' e "NBR - 11.114 - Armazenamento
resíduos classes ll - não ineÉes e lll - inerter,, da ABNT.

1'3.3 Os resÍduos solidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados coletadcs
armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados e1

locais improprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada. proximrciar

de nascentes, brejos. riachos. rios, lagos, lagoas, mangues, oria marítrma campos áreas,,
parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.

1.3'4 O empreendedor está ciente de que todo oleo lubrificante usado ou contaminado deverá s

i"ec'3il-:i':io, coietaüc e tei Cesiinaçáo fir:ai, oe riioco que náo afere negatrvar.-iente o mero arnbje
\"' e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma previsra na Resotuçe

CONAMA n" JG2[Z0A5.

í.4 EXGÊNCIAS RELATIVAS AO GONTROLE DE EMISSÓES RTUOSFERICAS

'!.4.í Deverá ser tomadas providências em relação ás operaçóes ou fontes geradoras de ennrss:
atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-la ( ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste
material particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento Ce instalacã
armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de area.:
vtas de transporte.

1.4.2 As fontes de emissões atmosféricas fugitivas e/ou pontuais deverão atender aos ditames r:':
Resolução CONAMA no 008/1990, que estabelece, em nÍvel nacional limites máximcs
emissão de Poluentes do ar. \..<-

/-_s__
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. EXIGÊNCiAS RELATIVAS AO CONTROLE DE RISGOS TECNOLOGICOS ENVO

?CDUTOS OUíMICOS

,/f,õ=...
/venoo
l, +çç--:
§i!"(

C enroreendedor deverá atentar. no mínimo. aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos

Tecncicgrcos envolvendo Produtos Químrcos

'.5.2 SegreEação - Esta técnrca visa à separação dos diferentes fluxos de produtos químicos utilizados

r'ro orccesso produtrvo, àe mooo a evrtar que procjutos perigosos contamrnem aqueies nâo

cerigoscs. i'eduzindo o volume de resíduos toxicos e, consequentemente, reduzindo os custos

os.ao seu tratamento e disposição. Devem ser segregados conforme suas

patibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos ou,

ainda. que substâncias conosivas possam atingir recipientes íntegros.

5.3 Acondicionamento - Os contêineres e tambores, ou oúros tipos de embalagens, para

accndicionamento de produtos químicos devem estar ernrboas c'ondições de uso (sem defeitos ou

ferrugem acentuada), serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificados
v corretamente, e sua disposição na área de armazenamento deve ser feita de tal forma quev

possam ser fqcilmente inspecionados. Caso haja necessidade de tanques de armazenamento de
produtcs químicos. dar preferência a tanques aéreos munidos com diques de contenção.

i.5.4 Armazenamento - O armazenamento de produtos químicos deve ser feito, preferencialmente, em
locais cobertos bem ventilados, que possuam piso impermeável e dispositivo para contenção,
:.' .-1 -: -: -r'v3'co:aÇao Ce suosiãiiciás pâra o soio e água subterrâriea.

':': l*anutenção - Realizar inspeçôes periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, dos
sistemas que contém produtos químicos.

1'5'6 Resposta à Emergência - Deverá seratendido o Plano para Resposta à Emergência contendo
proceoimentos e incluindo medidas como: ações a serem tomadas em casos de derramamento
ou vazamento, remoçâo imediata do resíduo da bacia de conteryção, destinação adequada do
resÍduos contamínados gerados, lista de equipamentos de
lccalização. tipo de material e capacidade etc.

segur-4ça existentes, bem como sua

1'5'v Disposição c.orreta de Resíduos originários de Acidentes com produtos euímicos - Não
lancar em reie de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resduo ou efluente proveniente
,ô \.-=^'-^^+vv '"dzàiuenrc cu Cerramamento acidental;

1'5'8 Gerenciamento de Áreas contaminadas - Atender à Resolução coNAM A no 420/200g, que
ÀiqrÕFr s'b'e crite".]s e val;;ss i:'ieirta.cu.i'es Je quaiidade üü sciü qi.,iarrto a presença de' substânctas quÍmrcas e estabelece diretrizes para o gerenciamerito ambiental de áreas
contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas;

0
ü
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'1'8".9.. T:'elnan'ierlto - [je!'erà ser iêâriZâdo treinarnento envoivendo todas as etapas de transpc' I 
manuseio/manipulação e resposta a emergência envolvendo produtos quÍmicos consistinor
estabelecimento de um programa de capacitação profissional que inclua cursos técniccs *
desenvorvimento pessoar para os funcionários, objetivando merho
tarefas, com conscíência ambientar, responsabiridade e seguranÇa.

2. RECOMENDAçÕESESPECÍFICAS:DISPENSAAMBIENTAL
(

a) Projetar a obra consíderando as normes (NBR's e da ABNT) e demais legislaçi
aplicáveis, com atenção especial as que abordam a armazenagem/ciestlnaçãc r
resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;

b) Não interferir em Área de Preservação Permanente - App (conforme o códic,
Florestal - Lei no 12.651t2afl - e Resolução no 3oglzoo2do coNAMA);

c) Adquirir a outorga Preventiva ou outorga do Direito de uso oos íêcuÍs
Hídricos ou Dispensa de outorga no órgão competente q1rando foi. c casn:\/ d) A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de eflurentes, a geraçãc
emissões atmosféricas, ruídos e radiação não-ionizantes deverão atender a
padrôes estabelecidos na registação ambientar vigente;

e) Cumprir a legislação e noras em vigor.
FiCA A EMPTESA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ iNSCrítO NO CNPJ 06.158.455i000,;-
ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendagões condicionantes constantes deste docLii-..
assim como Quêlquer dano ao meio ambiente, por:negtigencia, omissão ou imperícia. é de sua inte
responsabilidade; podendo a Licença Ambiental ser cassada a qualquer momento, por este orgão or-i r.:

viaiudicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legrsiaçâo Ambier.

- 
em vigor' E ainda, 'o não cumprimento destas condicionantes, acarretará no cancelamento dest;
DISPENSA AIVIBtENTAL com apticação de multa.

rias no desem de sl:

A'\v
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ART OBRA / SERVrçO
No MA20200315337

o'liii?".X:rãiã?"i1tl':'.?'f ,I:Tsi#*'CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

46x
SUBSTITUIÇÃO à
M420190280318

CP
PEDRO HENRIQUE NUNES VIEIRA E SILVA

Título profissional: ENGENHEIROctVIL RNP: 11't5740350

Registro: Íí15740350M4

2. Oados do Contrato

Contratanle: Prefeitura Municipal de lmperatriz
RUA RUI BARBOSA

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Contrato: 03

Valor: R$ 2.000,00

Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: BEIRA RIO

UF: MA

Celebrado em'. 2910812019

Tipo de contratante: PESSOA JUníOtCl DE DIRE|TO PúBLICO

CPF/CNPJ: 06.í s8.4s5/0001 -1 6

No: 20í

CEP: 65900235

3. Dados da Obra/Serviço

RUÀ CÚMUARAMA

Complemento:

Cidade: IMPERATRTZ

Data de lnício: 21lO1l2O2O

Finalidade: Escolar

Previsão de término: 27lO5l2O2O

No: S/N

Bãirro: MORADA DO SOL

UF: MA CEP:65900000

Coordenadas GeográÍicas: -5.5304í4, -47.463754

Código: Não especificado

CPF/CNPJ: 06.1 58.455/0001 -i 6
Proprietário: Prefeitura Municipal de lmperatriz

4. Atividadê Técnica

l.ATUACAO
Ouantidâde

928,77

928,77

928,77

928,77

928,77

Unidade
,12 . PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. .> #A0118. CONJUNTOS ARQUITETONICOS
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #AO3O1 . ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
í 2 . PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. .> #A0435 . INSTALACOES HIDRAULICAS
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. .> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS
12 . PROJETO > ATIVIDADES OE A.R.T, -> #81í06 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/
FINS RESID./COÀ,,lERC.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deveÉ proceder a baixa desta ART

m'

m2

m2

m2

m2

5. Observações

Projeto para Construção da Escola de educação infantil Morada do Sol

6. Declarações

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de

7" ii:;ti,Ja:{c. de C;:ssc.

. SENGE.SIND.DOSENGENHEIROSDOMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
23 de setembro de 1996, por meio do Centro de MediaÇão e Arbitragem - CMA ünculado ao Crea-MA,

concordar

Cláusula Compromissória: eualquer conflito ou

nos termos do respectivo regulamenlo de arbitrêgem quê, expressamente, as partes declarem

l

dê

dâtâ

de

PEDRO HENRIQUE NUNES

e§iho
do LSE

'I 6-4
1 574035-0

Silva Pcx'irit
St creta lio lluniclpal dt, l.i1 irr ,r r ,il

I )UlULoÉl
Prefeitum - CNPJ: 06.

9. lnformações
' A ART é váÍida somente quando quitada, mediante epresenteção do comprovante do pagamento ou conferência no site do crea.

10, Valor
Esta ART é isenta de taxa

fççm--..U+

Registrada em: 24tO1tZO2o

A autenticidade dêsta ART pode *r veriÍi€da em: hnps://crea-ma.sitac.clm.br/pubri@/, com a chave: ysbcc
lmpresso em: 05t0212O20 às.iO:47:5S por: , ip: 177.1g5.136-218

M.crsaÍna.org,br

Tel: (98) 210Ê8300

Íâleconosco@crsmâ.org.br

Fax: (96) 2106-8300

,fÃh
e.w
r"SffiÀo/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUN!CIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE UCTTAçÃO - Cpr

coNcoRRÊNctA pÚBucA N e oo7 12020 - cpr

ANEXO !I

CARTA CREDENCIAT

À

coMrssÃo eERMANENTE DE LtctrAÇÃo - cpl

REF: CONCORRÊNCIA PÚELICR N9 OO7l2020 _ CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa vem, pela
presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr, Carteira de
ldentidade Ns é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão,
inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em
epígrafe.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Nome da Empresa e Assinatura de seu Representante Legal, com a devida qualificação. RG e CPF)

CPL

4

Rua Urbano Santos, ns t657 - Bairro Juçara, lmperattizlM[ - CEP 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC!PAt DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE UCTTAçÃO - Cpr

coNcoRRÊNctA pÚBUCA N e oo7 12020 - CpL

ANEXO III

MODETO DE DECTARAçÃO DE VISTTA OU DECTARAçÃO DE NÃO V|SITA

DECLARAÇÃO DE VISITA

A Secretaria Munictpal de Educaçâo, atraves do Departamento de Engenharia, DECLARA que a (empresa
licitante) visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitação, tendo tomado
conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços.

Local e data

Nome e assinatura

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que não visitou o local da obra,
mas que mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução
dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e
acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os
riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis
pr:d ; Cii:: d :: .; d :trvi-:s.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(ldentificação e Assinatura dos seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa)

í';Ç,

'&li
*qiÉl

OU

4to
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatrizlMl. - CEP 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCITAçÃO - Cpr

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 OO7l2020 - CPL

ANEXO IV

DECLARAçÃO DE CONCORDÂNCrA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9, OO7I2O2O _ CPL

Autorizo a empresa , CNPJ Ne a incluir

meu nome na PROPOSTA referente à CONCORRÊNCIA PÚBL|CA Ne. 007/2020 - CpL, cujo objeto é
a ser realizada pela Secretaria Municipal

de Educação - SEMED, bem como me comprometo a participar da equipe permanente da obra como

responsável técnico, caso esta venha a ser contratada.

Local e data

Nome e assinatura

i: .6?r t:

*',
...: ,

qu{Çtá CPL

4
Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCTTAçÃO - Cpr

coNcoRRÊNcrA PÚ BUCA N e. OO7 12020 - CpL

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.9 /2020 - SEMED

CoNTRATAçÃO Or EMPRESA ESPECTAUZADA

EM SERVIçOS DE ENGENHARIA PARA

PRESTAçÃO DE SERVrçOS DE CONSTRUçÃO

DE CRECHE MORADA DO SOL, LOCALIZADA

NA AV. LIBERDADE, S/N, BAIRRO: MORADA
DO SOL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA

- NA FORMA ABA|XO.

Ao(s) _ dias do mês de _ do ano de 2020, de um lado, o MUNIcíPlo DE IMPERATRIZ, CNpJ/MF n.e

üb.i5ij.45i/úú01-i6, iocaiizaoa i-ra Rüa Rui Barbosa, rr.e 2OI - Cenrro, através cio Secretário de Eoucaçáo,
Sr brasileiro, agente político, portador do RG n.e _ SSP/MA e do CPF/MF n.s

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/MF n.e _, estabelecida na neste

ato, representada pelo, Sr portador do RG n.s e do CPF/MF n.e

doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.e
02.08.00.186812020 - SEMED e proposta apresentada, QUê 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.s 8.666, de 21, de junho de L993, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CúUSUIA PRIMEIRA _ Do oBJETo

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de
Construção de Creche MORADA DO SOL, localizada na Av. Liberdade, s/n, Bairro: Morada do Sol,

lmperatriz-MA;

1.2. Conforme projeto e em conformidade com a CONCORRÊNC|A PÚBUCA Ne OO7/2o2fCpL e seus anexos,
que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente
contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.s 8.666, de 21de junho
de 1993 e.suas alterações.

cúusurA SEGUNDA - DAs oBRIGAçÕES DA coNTRATADA

2.1. 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 a:

4

4nz
CPL

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL

2.L.L. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco)dias após o recebimento

da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante.

2.L.2. íicspeit.ar o prazo estipuiladc Cro:'iograrna Físico Financeiro.

2.1.3. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas

a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

2.1.4. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

2.1.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, em razão

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações

contratuais ou legais a que estiver sujeita.

2.L.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe

forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo

da manutenção dessas condições.

2.1.7. Aassinaiura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.

2.1..7.1.. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigação.assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

2.1.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado
para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da Lei 8.666/93.

2.1.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/g3,
respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

2.1..L0. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0L (um) preposto como seu

representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se reportar
diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se

responsabilizar pela execução do objeto.

2.1..1'1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais

empregados;

2.1,.1'L.L. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazere refazer, prioritária e exclusivamente, às

suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante,
quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato

da execução do objeto.

í

CPL

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE !MPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE rrCtTAçÃO - Cpr

2.1,.1,2. 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.

2.1.L2.L. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou

representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições

com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

2.L.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato.

2.1'.13.L A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não

transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

2.L.1,4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e

de segurança do trabalho de seus funcionários.

2.1,.1,5. A subcontratação parcial de determinados serviços somente poderá ocorrer com a anuência da

CONTRATANTE.

2.1..16. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.

2.L.L7. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e

todas as despesas decorrentes da contratação.

2.1.18. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

2.1'.I9. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar
prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.L.20. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como:
salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenízações, vales-transportes, vales-
refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

2.1'.21. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros,
tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à

perfeita execução dos serviços contratados.

2,1.22. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas
por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

2.1,.23. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção 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.

/

CPL

Rua Urbano Santos, np 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505
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EsrADo oo nnaRarunÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE !MPERATRIZ
connrssÃo pERMANENTE DE lrcrrnçÃo - cpL

2.1..24. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

2.1,.25. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante;

2.1.26. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos

materiais.

2.L.27. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.

2.L.28. Executar os serviços no local determinado no subitem L.l deste contrato.

2.1.29. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último
lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.

2.1.30. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

2.1,.3L. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.

2.L.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo

de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados,

atendendo às solicitações de compras do governo municipal.

2.L.33. São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;

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

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de

fornecimento.

2.1,.34. Registrar a obra no CREA/MA;

2.1,.35. Executar a Obras/Serviços na sede do município de lmperatriz- MA, obedecendo fielmente o projeto

Básico/Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais especificações,

conforme designado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED);

l.'i.3o. Cuirrprir totjas as leis, regularnentos e determinações das autoridacies corrstituídas, em especial o
Código de Obras e de Postura deste Município;

2.1,.37. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos,
Tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos, conforme as

especificações;

2.1,.38. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS;

2.L.39. Deverá à empresa CONTRATADA cumprir fielmente o Cronograma Físico Financeiro, cumprindo
fielmente cada etapa dos serviços nos prazos estipulados;

2.1.39.1.O não cumprimento dos serviços nos prazos estipulados resultará em advertência escrita, sendo
injustificável o atraso das etapas previstas, a empresa CONTRATADA poderá ser penalizado nos termos da
Cláusula Décima;

í

CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505



.*e i
I,.1w;.

ESTADO DO MARANHÃO
irxrrrtruRA MUNlcrpAt DE TMpERATRtz
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCITAçÃO - CpL

cúusutA TERCETRA - DAs oBRTGAçÕES DA CoNTRATANTE

3.1,. Efetuar o pagamento na forma da cláusula décima primeira, após o recebimento definitivo dos materiais

e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas.

3.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,

conforme previsto na cláusula quarta deste contrato.

3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,

anotando em registro próprio as falhas detectadas.

3.4. Rejeitar os materiais e/ou serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos.

3.5. Notificar a empresa, por escrlto, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do

objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

3.6 lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos materiais e exigir

a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

3.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar

o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas,

informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.

3.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições, implicando em caso

negativo no cancelamento do pagamento dos serviços fornecidos.

3.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

3.10Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura e gestão

contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos,

com a instruçã.o processual necessária.

3.lL Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do
contrato;

3.12 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam devidamente trajados com
uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a execução dos serviços.

3.13 Proporcionar 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 Termo de Referência;

3.14Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

3.1,5 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

3.16 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
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3.1/Aplicar à(s) licitante(s)vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

3.L8 As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela

licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias;

3.19A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi matriculada no

INSS;

3.20As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente

ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

cúusuLA eUARTA - DA FtscALrzAçÃo, coNTRoLE E ATEsros

4.L. A fiscalização 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

anotaram 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 ns 8.666, de 21.06.93.

4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento

deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a

..1. J,-l:l : i:i:-, :ã O.

4.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos

danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de

quaisquer de seus empregados ou prepostos.

4.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela

fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CúUSULA QUINTA - Do cRITÉRIo DE REAJUsTE

5.L. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente

comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ns 8.666/L993.

5.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a

retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicialdo contrato, na forma da alínea "d" do Art.65 da Lei n.e 8.666193.

cúusuLA sExrA - DA sUBcoNTRATAçÃo

6.1. É vedada toda e qualquer tipo de subcontratação.

cúusurA sÉTrMA - Do pRAzo E coNDrçÕEs DE ExEcuçÃo

7.1. A Contratada fica obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento
da "Ordem de Serviços" emitida pela Contratante;

7.2. Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demais disposições no Edital/ Termo de

Referência;
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7.3. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e

condlções estabelecidas.

cúusuLA orrAVA - Do REcEBTMENTo, coNDrçôEs DE ExEcuçÃo E AcElrAçÃo

S.1 U (s) serviço (s) devera (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

8.1.1. PROVISORIAMENTE: O recebimento provisório dar-se-á no prazo de até 10 (dez) dias, após o termino

da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências apontadas pela fiscalização, para fins de

posterior verificação da conformidade das especificações dos serviços e/ou materiais.

8.1.2. DEFINITIVAMENTE: O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e

serviços consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do

contrato, a ser designado pela Contratante.

8.2 O aceite/aprovação do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor
por vícios de quantidade ou qualidade do(s) serviço(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,

verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. L8 da Lei n.s 8.078/90.

CúUSULA NONA _ VIGÊNCIA

9.1. O futuro contrato, que advir, vigorará por 03 (três) meses a contar de sua assinatura, podendo ser

prorrogado, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei ns 8.666/93 e suas alterações
posteriores, com redação dada pela Lei ne 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões, conforme previsto no artigo 65, §1.s, da Lei Federal ne 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA - PENALTDADEs

1-0.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar

à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

10.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso descumprimento

das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que

possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

1,0.1,.2 Multas:

L0.1..2.1. O,O3% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues com atraso.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa
ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

10.1'.2.2 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de

atrasos ou qualqueroutro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

10.1.2.3 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
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t0.L.2.45%olcinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições

de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

10.1.2.5 LO% ldez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução

parcial do contrato.

10.1.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato,
rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento

de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta)dias.

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

10.L.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

a nterior.

CúUSULA DÉCIMA PRIME!RA - DA REScISÃo oo coNTRATo

1-1.L Segue abaixo os tipos de rescisão contratual:

1'1'.L.1, Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78 da Lei nq

8.666/s3.

L1.L.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração Pública.

11.1.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

11'.1'.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
a nteríor.

11.1.6 lnclusão pelo município no Sistenra lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O Sistema lntegrado de
Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da Transparência, os dados do Cadastro
Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEp),

atendendo as determinações da Lei L2.846/2013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos

entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".
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cúusurA DÉcrMA SEGUNDA - coNDrçÕEs DE nAGAMENTo

1,2.1. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para conferência por

parte da coNTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

12.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir a nota

fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal

Educação, sitqada na Rua Urbano Santos, ns 1,657 - Juçara, lmperatriz - MA, para fins de liquidação e

pagamento.

12.3. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio

de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos

materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

't).4. v pàgamento cievera ser eÍetuaoo em PARCÊLAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A EXECUçÂO DOS

SERVIçOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do

empenho.

12.5. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais,

comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, 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 serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

12.6. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente

autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de

cada execução ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.

L2.7. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim.

12.8. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento

ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

1,2.8.1,. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização

Junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar
qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela

CONTRATADA.

1,2.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação documental

ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

1'2.10. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que

o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
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1,2.11,. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar

ou def initivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,

ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

12.L2. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para

tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano),

capitalizados diariamente em regime de juros simples.

l,2.l3.Ovalordosencargosserácalculadopelafórmula: EM=lxNxVP,onde:EM=Encargosmoratórios
devidos; N=Númerosdediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento; l=Índicede
compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

12.L4. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos

eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas

h ipóteses;

cúusuLA DÉctMA TERcETRA - DA crAssrFrcAçÃo oRçAMENTÁnra r EMIENHo

13.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

02.08.00.12.361.0043.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalações.

Ficha: 1938

Fonte dos Recursos: 0.1.15-OO1 OO1 - RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA

0644-0 OPERAÇÃO - 006 / CONTA CORRENTE: 71084-0.

CLAUSUTA DÉCIMA qUARTA - DO VATOR DO CONTRATO

O valor global do presente contrato é de RS

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DA PLACA

15.L. A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da Prefeitura Municipal de lmperatriz
conforme modelo definido pela contratante, placa esta a ser fixada em local privilegiado da obra, sendo que

o custo da placa deverá estar incluso no preço global da obra.

CúUSUtA DÉcIMA sExTA - DA REsPoNSABILIDADE cIVIL

16.1. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de

ourras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

cúusuLA DÉcrMA sÉTIMA - DA LEtANTtcoRRUpçÃo

17.L Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas físicas e jurídicas

pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal, em atenção à tEI Ns 12.846, DE

01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG OOZIZ:OLS e pela Portaria CRG 1.332/2016 que

independente de transcrição integra o presente instrumento.
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cúusuLA DÉcrMA orrAVA- Do FoRo

18.1. Fica.Elelto o foro da Cidade de lmperatriz - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

L8.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o presente

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), _ de de 2020.

Secretário Municipal de Educação

CONTRATANTE

Representante Legal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME cPF/MF

NOME CPF /MF

4s.r,
CPL
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coNcoRRÊNcrA pÚBUCA N e. oo7 12020 - cpr

ANEXO VI

DECLARAçÃO CONFORME ARTIGO 27, INCISO V, DA LEt Ne.8.666/1993

RÊF.: CÜNCOKXTruCIE PÚBL|CA N 9. AO7i2A2O - CPL

inscrito no GNPJ Ne 

-, 

PoÍ

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) portador(a) da

Carteira de ldentidade Ns e do CPF Ns DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 daLei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Ns 9.854, de27 de outubro de

1-999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:tr
Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. OO7I2O2O - CPLO

ANEXO VII

DECLARAçÃO DE INEXTSTÊNCrA DE FATO SUPERVENTENTE !MpEDtTtVO DA HABILITAçÃO

A COMTSSÃO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO - CpL

REF: CONCORRÊNCIA PÚ BLICA N 9, OO7 /2020 _ CPL

na qualidade de representante legal da Empresa

DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2e do art.

32, da Lei ns 8.666/L993, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada
empresa a participar da licitação em referência.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

48(
CPL

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmpcratriz/MA - CEp 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
LclrvrrssÀo pERÍvIANHNTE DE LrcrrAçÃo - cpL,Íw"

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. OOT I2OZO - CPL

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE TOCAUZAçÃO E FUNCTONAMENTO

llmo. Sr.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de lmperatriz

lmperatriz -MA

Prezados senhores,

E portador( a) da cédula de identidade ns e

do CPF ns residente e domiciliado na declaro sob as

penalioades da lei, que a empresa , CNPJ ns

está localizada e em pleno funcionamento no cidade de

_Estado do (a) sendo o local e instalações adequados

e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita

in loco (se houver) realizada pela Comissãc Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa,

ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a

Prefeitura Municipal de lmperatriz de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta

empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterízará o ctime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

{

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE lMPERATRIZ
coMlssÃo PERMANENTE DE LrCrrAçÃO - Cpt

corucoRRÊNcrA pÚBUCA N e" 007/2020 * cpt

ANEXO IX

TERMO DE COMPROMTSSO DE COMBATE À CORRUPçÃO E AO CONTUIO ENTRE LICTTANTES E DE

RESPONSABILIDADE SOCIO.AM BIE NTAL

CNPJ ne sediada êffi 

-,

por intermédio de seu representante legal Sr (a) portador(a) da cédula de identidade

;19 do CPF ne declara para fins dos

dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a

princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva

prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de etica empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das

estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes

econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas

e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art.90 da Lei 8.666/93 e alterações

posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas

estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que

possam cumpri-las integralmente, especiaimente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a

Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu

benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem

patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou inciireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de lmperatriz-

MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como

representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético
nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA;
zl. Eiiiar que pessca cu orgairlzação que atue ei;'; scu rroine ou ei"ii :eu ber,efício estabeieça quaiquer reiação

de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas

inidôneas pela Administração Pública;
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida

licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de lmperatriz-MA em qualquer apuração de suspeita de

irregularidade ou violação da lei ou dos princÍpios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito

à legislação vigente. E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem

como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido

com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer

meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações

pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua

cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações

para firmá-lo. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa

e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes a espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

CPL
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Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA - CEp 65.900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE rtCrrAçÃO - CPr

coNcoRRÊNcrA PÚ BUCA N e. OO7 12020 - CPL

ANEXO X

DECLARAçÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO r SóCIO(S) r DTRTGENTE(S) E RESPONSÁVEL(ÉrS)TÉCNTCO(S) NÃO

É(sÃo) SERVTDoR(Es; rúalrcols) Do MUNrcípro or TMpERATRTZ-MA

por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

portador( a) da cé,luia rje icjentidade 1e

e do CPF ns , declara sob as penas

da Lei, em observância a vedação prevista no art.20, inciso Xll, da Lei ns 12.465'J.2OLL, que o(s) empresário,

sócio(s), dirigente(s) elou responsável (éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração

pública municipal de lmperatriz, não estando, portanto, enquadrados no art. 9e, inciso lll, da Lei ns 8.666193,

não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a

administração pública. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuÍzo do enquadramento em

outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nq 8.6661,93 e alterações posteriores, bem

como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

: gâê

-&:i
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, CNPJ ns , sediada em

CPL
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Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara. lmperatriz/MA - CEp 65.900-505

Nome e assinatura do representante legal



ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE L|CITAçÃO - Cpr

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9. OO7I2O2O - CPL

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICTAL COM SENTENçA DEFINITIVA

CNPJ ne sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr. (a)

rtador(a) da cédula de identidade ns e do CPF

pQ declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s),

dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da

dener:iinaÇãol 'rão estão i'esponr,le,.-rdc niocessc judicialryiente com sentença definitiva, en'r quaisquer esferas

governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e ou formação de

quadrilha. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

CPL
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Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatilz/M,.- CEp 65.900_505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE !MPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CPr

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9. OO7 I2O2O - CPL

ANEXO XII

DECLARAçÃO DE TNFORMAçÃO DA ATTVTDADE DE MArOR RECEITA

CNPJ ns sediada em

por intermédio de seu representante legal Sr(a)

portador( a) da cédula de identidade ;'1e

e do CPF ns declara sob as penas da

Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de Atividades

Econômicas CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa: Código da CNAE:

Descrição da atividade:

Declaramos que para os devidos fins, que o regime tributário federal desta empresa, para apuração dos

impostos é sob a forma abaixo (assinalada com "x").

[ ] Lucro Real;

[ ] Lucro Presumido;

I J Simpies Nacional (opçáo exclusrva para empresas enquadradas na srtuação Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte).

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei ns 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

',,**tt
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Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara, lrnperatriz/MA - CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNlCIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pERMANENTE DE LTCTTAçÃO - Cpr

coNcoRRÊNctA pÚBUCA N e. oo7 12020 - cpL

ANEXO Xilt

DECTARAÇÃO DE ENQUA,DRAMENTO

CNPJ ne sediada em

por intermedio de seu representante legal Sr (a)

portador (a) da cédula de identidade ns e

do CPF ns declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3e, da Lei

Complementar nq L23/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3s da referida lei.

[ ] Microempresa- ME

[ ] Empresa de pequeno porte- EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e

caracterizará o cr.ime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei ne 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

CPL

#
Rua Urbano Santos, ne 1657 - §airro Juçarâ, tmperatriz/MA _ CEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CPL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9, OO7I2O2O - CPL

ANEXO XlV

DAS MEDTDAS PREVENTTVAS AO COMBATE DA COV|D-19 NA REALTZAçÃO DAS SESSÕES

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da

Saúde -OMS, e, assim, tendo sido reconhecida Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional, pela

Portaria ns 1,88/2020. expedida pelo Minlstério da Saúde;

CONSTDERAN.DO a Lei Federal ns 1.3.9791?-020, o1çjlspQgrS!rc_as-1neiidarpê_ra.C0_f_Le-nlame.nle__dpçAIIe4le

do Corona Vírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto ne 60, de 26 de maio de2020, do Gablnete Do Prefeito de lmperatrizlMA, dispondo
acerca das medidas adotadas pelo Município para o enfrentamento da pandemia do Covid-L9;

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO por meio do Ofício Circular nq 83/2020, da Controladoria Regional da

União no Estado do Maranhão, bem como pela RECOMENDAÇÃO ns OO7 /2020, do Ministério Público do Estado
Do Maranhão por meio da 1e Promotoria De Justiça Especializada de lmperatriz em ação conjunta com o
Ministério Público Federal, por meio do 3s Ofício da Procuradoria da República no Município de lmperatriz,
quanto à realizacão de licitacões durante a pandemia de COVID-19;

INFORMAR, que:

1. Todas as sessões de Concorrência Pública e Tomada de Preço serão realizadas temporariamente no
Auditório da Secretaria Municipal de Educação * SEMED, localizada na Rua Urbano Santos, np 1657, Bairro
Juçara, lm peratriz-MA;

2 Serão adotadas todas as medidas preventivas visando evitar quaisquer riscos de contágio aos
representantes das empresas que se fizerem presentes, bem como aos membros da comissão de licitação
e equrpe cie apoto, a saber: clisponibilização de máscaras, luvas e álcool gel (70c lNpM) para todos os
representantes presentes; organização do auditório com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros
de distância entre os presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso onde as sessões
ocorrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas
(maçanetas, mesas, cadeiras etc.);

As informações e medidas previstas neste tópico poderão ser reavaliadas a qualquer momento de acordo
com a evolução da pandemia da Covid-1,9, conforme orientação dos órgãos fiscalizadores.
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