Edital
Processo MSJS/RN nº 161/2017
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2017

1.PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, Estado do Rio Grande do Norte,
pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 08.095.960/000194, com sede à Rua Honório Maciel, 87 – Centro, São João do Sabugi/RN, CEP:
59310-000, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela
Portaria nº 029/2017, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço
global, sob regime de empreitada por preço unitário.
O presente procedimento licitatório tem como base legal a Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e a Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, sendo regido pelas
demais exigências deste Edital
O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sede
do Município de São João do Sabugi, situada na Rua Honório Maciel, 87 – Centro,
São João do Sabugi/RN
2. DO OBJETO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 – A presente licitação tem por objeto a execução de obras civis de engenharia
referentes a ampliação e reforma das instalações da antiga creche Neci Lucena de
Medeiros, para viabilizar a instalação do PSF do bairro São José do Município,
conforme especificações constantes do Projeto Básico deste Edital.
2.2 – Os recursos financeiros para atender a esta licitação são provenientes da
emenda parlamentar (Proposta nº 3600011016201600 e Processo nº
25000.200173/2016-22),
através
da
dotação
orçamentária:
09.10.301.0009.0046.1016-44.90.51, prevista na Lei Orçamentária Anual do
Município de São João do Sabugi/RN para o Exercício Financeiro de 2018.
3. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.
3.1 – A sessão pública desta Tomada de Preços será realizada na sede
administrativa do Município de São João do Sabugi/RN, localizada na Rua Honório
Maciel, 87 – Centro, São João do Sabugi/RN, no dia 22 de dezembro de 2017, às
08h30min, ocasião na qual serão recebidos os envelopes contendo habilitação
(Envelope 01) e propostas de preços (Envelope 02).

3.1.1 – Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados,
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE “01” – HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2017
(Nome da Licitante)
CNPJ Nº
ENVELOPE “02” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2017
(Nome da Licitante)
CNPJ Nº
3.2 – Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste edital. A correspondência deverá ser
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão Permanente de Licitação
no endereço indicado no Item 3.1 deste edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de
1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.
3.3 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, quando possível, no mesmo horário
e endereço anteriormente estabelecidos, ou ainda para data posterior de acordo
com a possibilidade da Comissão Permanente de Licitação.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar desta licitação:
4.1.1 – Os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação e que estejam cadastrados no Cadastro de Fornecedores do Município ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação,
nos moldes do que dispõe o § 2º do art. 22 da Lei nº 8.666/93.
4.1.1.1 – Sob pena de não cumprimento do item 4.1.1 a licitante interessada deverá
apresentar no Envelope 01 (Habilitação) cópia autenticada de Certificado de

Registro Cadastral (CRC) atualizado, junto à Comissão Permanente de Licitação do
Município de São João do Sabugi/RN.
4.1.2 – Será admitida na licitação a participação de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte devidamente enquadradas na Lei Complementar nº 123/06.
4.2 – Não poderão participar desta licitação:
4.2.1 – Empresas que não cumpram a exigência estabelecida no item 4.1.1 do
presente Edital.
4.2.2 – Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente e que estejam com o direito de licitar
e contratar com a Administração Pública federal, estadual ou municipal suspenso
ou, ainda, que por estas tenham sido declaradas inidôneas;
4.2.3 – Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos
mantenham qualquer vínculo empregatício com o Município de São João do
Sabugi/RN;
4.2.4 – Empresas que tenham pendências tributárias, não tributárias, contratuais ou
de qualquer outra natureza perante o Município de São João do Sabugi/RN.
4.2.5 – Que estejam concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação.
4.3 – A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório,
bem como na observância dos regulamentos e normas técnicas aplicáveis.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 – Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatório deverão estar devidamente representados por:
5.1.1 – Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de registro comercial no
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
5.1.2 – Representante designado pela empresa licitante, devendo apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação,
acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
5.1.2.1 – O instrumento procuratório deverá ser apresentado com firma reconhecida.
5.2 – Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma
empresa licitante.
5.3 – Os documentos relativos à representação deverão ser apresentados à
Comissão Permanente de Licitação antes da abertura dos envelopes “01” e “02”.
5.4 – A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em nome da empresa
durante a realização do certame.
5.5 – A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura dos
envelopes de Habilitação credencia o representante a participar das demais
sessões, se houver. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo
licitatório, deverá ser apresentado novo credenciamento.
5.6 – O licitante, preferencialmente, deverá providenciar a autenticação de seus
documentos em cartório competente. Todavia, de acordo com o art. 32 da Lei nº
8.666/93, a Comissão realizará as autenticações, devendo os licitantes interessados
dirigirem-se à Comissão até o dia anterior ao da abertura da sessão pública,
portando os respectivos documentos originais. A Comissão não estará obrigada a
autenticar cópias no dia da sessão pública, a fim de se evitarem prejuízos aos
procedimentos do certame, não podendo o licitante alegar prejuízos advindos da
não observância destas orientações.
6. DA HABILITAÇÃO
6.1 – A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no Envelope nº 01 independentemente de já terem sido
apresentadas na fase de cadastramento ou na fase do item 5 do presente Edital.
6.1.1 – Habilitação jurídica:
6.1.1.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
6.1.1.2 – Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
6.1.1.3 – Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

6.1.1.4 – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante
sucursal, filial ou agência;
6.1.1.5 – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
6.1.1.6 – Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
6.1.1.7 – Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente,
da respectiva consolidação.
6.1.2 – Regularidades fiscal e trabalhista:
6.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
6.1.2.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão unificada nos
termos da Portaria MF nº 358/2014 emitida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º,
inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
6.1.2.3 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
6.1.2.4 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
6.1.2.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante;
6.1.2.6 – Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.1.2.7 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
6.1.2.8 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda
a documentação exigida neste Edital incluindo a regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
6.1.2.9 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável
por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.1.2.10 – A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou
revogar a Licitação.
6.1.3 – Qualificação econômico-financeira:
6.1.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
6.1.3.2 – As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive os termos de abertura e encerramento. 6.1.3.3. A boa situação financeira a
que se refere o inciso I deste subitem estará comprovada na hipótese de o licitante
dispor de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC) superiores a 1 (um inteiro) calculado de acordo com as fórmulas seguintes:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
6.1.3.4 – Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
6.1.3.5 – A licitante também deve apresentar garantia, nas mesmas modalidades e
critérios previstos no caput e no parágrafo primeiro do art. 56 da Lei 8.666/93 no
equivalente a 1% do valor estimado do objeto da contratação que é de R$ 34.616,68
(trinta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).
6.1.4 – Qualificação Técnica:
6.1.4.1 – Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por
meio da apresentação dos documentos que seguem, no Envelope nº 01:
6.1.4.1.1 – Certidão de Registro e Quitação (CRQ), no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –
CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que
estiverem vinculados;
6.1.4.1.1.1 - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem
registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado do Rio Grande do Norte,

deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião
da assinatura do contrato;
6.1.4.1.2 - Capacidade Técnico Operacional:
6.1.4.1.2.1 - Comprovação de aptidão da licitante para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da
licitação e indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos.
a) A comprovação de capacidade técnico-operacional será feita por Certidão de
Acervo Técnico (C.A.T.) expedida pelo CREA ou CAU, em nome da empresa
licitante, devidamente registrados no CREA, comprovando que a mesma já
executou serviços semelhantes e compatíveis em características com o
objeto do presente Edital;
6.1.5 – Das Declarações Complementares:
6.1.5.1 – As empresas licitantes deverão apresentar as seguintes Declarações
Complementares sob pena de inabilitação:
6.1.5.1.1 – Declaração fornecida pela Secretaria de Planejamento e Fazenda do
Município de São João do Sabugi/RN de que a empresa licitante não se encontra
com pendências sob o aspecto jurídico, fiscal e contratual, com o Município de São
João do Sabugi/RN. A declaração deverá ser solicitada junto à Secretaria Municipal
de Planejamento e Fazenda em requerimento formal até o 3º (terceiro) dia que
anteceder à abertura da licitação.
6.1.5.1.2 – Declaração de atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
6.1.5.1.3 – Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação;
6.1.5.1.4 – De Elaboração Independente de Proposta;
6.1.5.2 – As microempresas e as empresas de pequeno porte que manifestarem a
vontade de usufruir do tratamento diferenciado nos termos da Lei Complementar nº
123/2006 deverão apresentar as seguintes declarações complementares sob pena
de não comprovação:
6.1.5.2.1 – Declaração de enquadramento como Microempresa – ME, Empresa de
Pequeno Porte – EPP, apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.
6.1.5.3 – A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é
facultativa e deverá ser entregue tão somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não
tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico
diferenciado.
6.1.5.4 – A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a

comunicação de tal ato aos órgãos competentes para as providências cabíveis. A
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.
6.1.6 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original ou cópia autenticada por tabelião de notas, publicação em órgão da
imprensa oficial ou por servidor da Administração, desde que solicitado em até 24
horas antes da licitação.
6.1.7 – A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o
original de qualquer documento apresentado em cópia, sempre que houver dúvida
ou julgar necessário.
6.1.8 – Todos os documentos deverão ser datados de no máximo 180 (cento e
oitenta) dias da abertura dos envelopes de Habilitação, quando não tiver prazo
estabelecido pelo órgão competente expedidor ou quando o documento tenha prazo
de validade indeterminado.
6.1.9 – Serão considerados inabilitados os licitantes que não atenderem ao disposto
no item 6 do presente Edital, deixando de apresentar a documentação solicitada ou
apresentá-las em desacordo com o edital.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, sem emendas
nem rasuras, em papel timbrado do Licitante, com nome, nº do CREA e assinatura
ou rubrica do responsável técnico pela sua elaboração, em todas as folhas, nos
termos da legislação em vigor, contendo:
7.1.1 – A razão social e CNPJ da empresa licitante e ainda telefone/fac-símile,
endereço e e-mail;
7.1.2 – Preço Total para execução do objeto da licitação em algarismo e por
extenso;
7.1.3 – Planilha de Quantitativos e Preços e Cronograma físico-financeiro para
execução das obras, com as características especificadas no Projeto Básico deste
Edital;
7.1.4 – Prazo de execução, respeitado o prazo máximo de 03 (três) meses,
contados a partir da data da "ORDEM DE SERVIÇO", em absoluta concordância
com o disposto neste edital, na proposta apresentada pela licitante e no contrato;
7.1.5 – Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência
e nome do banco da mesma.
7.2 – Deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos:
7.2.1 – Declaração expressa assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros
ou omissões que venham a ser verificados na elaboração das propostas
7.2.2 – Declaração de que no valor apresentado na proposta deverão estar inclusos
todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas, fiscais, comerciais e despesas eventuais, decorrentes da prestação dos
serviços;

7.2.3 – Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e no
Projeto Básico.
7.2.4 – Declaração expressa de que a proposta terá um prazo de validade não
inferior a 60 (sessenta) dias
7.3.1 – Consideram-se preços manifestamente inexequíveis as propostas
apresentadas na forma estabelecida no artigo 48, inciso II e §§ da Lei nº 8.666/93.
7.3.2 – Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de até 02 (dois) dias úteis
para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme
parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666, sob pena de desclassificação.
7.4 – É vedado às licitantes inserir quaisquer informações complementares na
Proposta Comercial, além dos requisitos nela solicitados, sob pena de
desclassificação da proposta.
7.5 – No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerá o valor por extenso.
7.6 – O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser idêntico em relação às etapas de
trabalho, conteúdo e percentuais das parcelas definidos no edital.
7.7 – Durante o processo licitatório, não cabe desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente
de Licitações.
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os
Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à
abertura da licitação.
8.2 – Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não
sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
8.3 – Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum
outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.
8.4 – A seguir, serão identificados os licitantes presentes e proceder-se-á à abertura
dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.
8.4.1 – O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes.
8.5 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante,
a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação
mediante a conferência dos documentos apresentados.

8.6 – Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
8.7 – Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos
os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes nº 02 - Proposta de
Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de
habilitação.
8.8 – Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope nº 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
8.9 – Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes nº 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após
o regular decurso da fase recursal.
8.9.1 – Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes nº 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
8.9.2 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
8.10 – As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas,
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
8.11 – Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
8.12 – Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes
presentes.
8.13 – Será considerado inabilitado o licitante que:
8.13.1 – Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua
habilitação por meio Cadastro de Fornecedores, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte.
8.13.2 – Incluir a proposta de preços no Envelope nº 01 e/ou apresentar os
documentos solicitados no item 6.1.5 em desacordo com o item 8.3 deste edital.

8.14 – A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita
mediante publicação na imprensa oficial do Município (Diário Oficial da FEMURN),
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 – O critério de julgamento será o menor preço global.
9.2 – Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados
os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes
legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário,
poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de
assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo.
9.3 – A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.
9.4 – Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital,
para efeito de julgamento da proposta.
9.5 – As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
9.6 – A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procederá à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
9.6.1 – Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
9.6.2 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos
no subitem anterior.
9.7 – Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até
10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de
Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

9.8 – Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo
aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a
classificação inicial.
9.9 – Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha
do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes
habilitados serão convocados.
9.10 – Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas,
escoimadas das causas de desclassificação.
9.11 – Será desclassificada a proposta que:
9.11.1 – Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.11.2 – Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
9.11.3 – Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico;
9.11.4 – Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
9.11.5 – Não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme requerido no item 6.1.5.1.4, conforme modelo anexo a este edital.
9.11.6 – Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução
do objeto do contrato;
9.11.6.1 – Consideram-se preços manifestamente inexequíveis as propostas
apresentadas na forma estabelecida no artigo 48, inciso II e §§ da Lei nº 8.666/93.
9.11.6.2 – Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de até 02 (dois) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666, sob pena de
desclassificação.
9.12 – Também será desclassificada a proposta cujo preço orçado supere os preços
de referência discriminados no Projeto Básico.
9.13 – Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Interposto
o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
mesmo prazo.
9.14 – Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e,
após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

9.15 – A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita
mediante publicação na imprensa oficial (Diário Oficial da FEMURN), salvo se
presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão,
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e
lavrada em ata.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRTIVOS
10.1 – A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes
e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de
1993.
10.2 – Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
10.3 – O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente
e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos,
eficácia suspensiva.
10.4 – Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de
Licitação instalada na sede administrativa no Município de São João do Sabugi/RN
localizada na Rua Honório Maciel, 87 – Centro, São João do Sabugi/RN, CEP:
59310-000.
10.5 – O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, que poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir para a apreciação da Prefeita do Município, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
10.6 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
11. DA CONTRATAÇÃO E GARANTIA
11.1 – O Contrato terá vigência de 03 (três) meses a contar da data de recebimento
da ORDEM DE SERVIÇOS, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, § 1º,
da Lei nº 8.666/93.
11.2 – Fica o contratado obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões no percentual estipulado no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93.
11.3 – O adjudicatário terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a
disponibilidade para a assinatura, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital; bem como, no mesmo prazo, prestar

garantia no percentual de 5% sob o valor da proposta vencedora, optando por uma
das modalidades de garantia previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93.
11.4 – Se a licitante vencedora não cumprir o prazo estipulado no subitem anterior,
o Município de São João do Sabugi/RN poderá convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e
nas mesmas condições apresentadas na proposta da licitante que deixou de assinar
o contrato, ou revogar a concorrência, independentemente da cominação prevista
no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
11.5 – A assinatura do contrato pelo representante legal da Contratada, pressupõe
declarada, de forma inequívoca, a sua concordância, bem como o reconhecimento
de validade e aceite do presente documento.
11.6 – Até a assinatura do instrumento contratual a proposta da licitante vencedora
poderá ser desclassificada se o Município tiver conhecimento de fato desabonador à
sua habilitação, conhecido após o julgamento.
11.7 – Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, o Município poderá convocar as licitantes remanescentes
observando o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas
ou revogar o presente certame por razões de interesse público.
11.8 – O contrato poderá ser anulado/cancelado a qualquer tempo
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com base
nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei nº 8.666/93.
11.9 – Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação
no processo licitatório, poderão ser aplicadas à licitante vencedora as penalidades
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 – Ficará responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços o
Secretário Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos ou outro servidor
formalmente designado para substituí-lo, que registrará todas as ocorrências e
deficiências verificadas em relatório próprio, cuja cópia será encaminhada à
Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas.
13. DO PAGAMENTO
13.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será
efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município, por processo legal,
após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a esta
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2017, o qual será pago através de através de
transferência eletrônica ou cheque nominativo em favor da ADJUCATÁRIA, após a
apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser

encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças devidamente atestadas e
acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal,
Estadual e Municipal com os prazos de validade devidamente atualizados.
13.2 – Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência em
banco diferente do Banco do Brasil S/A, a empresa deverá arcar com as despesas
bancárias decorrente da transferência (DOC ou TED), e fornecer o nome do Banco,
o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.
13.3 – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas,
não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 – Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a
Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes
sanções:
14.2 – Advertência, notificada por meio de ofício, aviso de recebimento,
estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para
o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração.
14.3 – Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por
cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre
o valor da proposta vencedora, até a data do efetivo adimplemento, respeitando o
limite de 10% sobre o valor do Contrato, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
14.4 – A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.
14.5 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora, no caso
de inexecução parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos
prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial do
Contrato.
14.6 – Multa de 10% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura
causados ao CONTRATANTE pela não execução total do Contrato.
14.7 – Multa de 5% sobre o valor da proposta vencedora, no caso de
descumprimento de obrigações contratuais.
14.8 – Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado
a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual,
ensejando a sua rescisão.

14.9 – A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa
moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável
cumulativamente.
14.10 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
14.11 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante este município, o qual 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.
14.12 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.13 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a
CONTRATANTE vencedora o contraditório e a ampla defesa.
14.14 – Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA
poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de
inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 (dez) dias corridos, de acordo
com a Lei 8.666/1993.
15. DA IMPUGNAÇÃO
15.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante esta
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que
viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
15.2 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
15.3 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 o do art. 113 da referida Lei.
15.4 – A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Rua
Honório Maciel, 87 – Centro, São João do Sabugi/RN, CEP: 59310-000.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – É facultada à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar dos enviados na forma deste Edital.

16.2 – Fica assegurado ao Município de São João do Sabugi/RN o direito de, no seu
interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
16.3 – As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o Município de São João do Sabugi/RN não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
16.4 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.5 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
16.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN.
16.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública desta
Tomada de Preços.
16.8 – Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede da Prefeitura
Municipal de São João do Sabugi/RN, situada à Rua Honório Maciel, 87 – Centro,
São João do Sabugi/RN, CEP: 59310-000.
16.9 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por
escrito, à Comissão de Licitação, na Prefeitura Municipal.
16.10 – As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
16.11 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002; dos Decretos Federais nºs 3.555, de 08 de
agosto de 2000, 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.
16.12 – Fica eleito o foro da Comarca de São João do Sabugi/RN para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

São João do Sabugi/RN, 01 de dezembro de 2017.

MARIA ROSA ARAUJO DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Processo MSJS/RN Nº 161/2017
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2017

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

Objetivo: execução de obras civis de engenharia referentes a ampliação e
reforma das instalações da antiga creche Neci Lucena de Medeiros, para
viabilizar a instalação do PSF do bairro São José deste Município, conforme
planilhas em anexo a este edital.

Processo MSJS/RN nº 161/2017
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2017

ANEXO II – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Minuta

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
SABUGI/RN E XXXXXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, inscrito no CNPJ/
MF sob o n° _______________, com sede na Rua _______________________,
neste
ato
representado
pela
Prefeita
Municipal,
Sra.
__________________________, Centro, São João do Sabugi/ RN, CEP:
__________.
CONTRATADA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIPLOMAS LEGAIS
2.1- Firmam o presente instrumento de contrato, sob a égide da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de
1994 e 9.648, de 27 de maio de 1998, nas condições das cláusulas seguintes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
3.1- Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços de
_______________________ conforme Proposta Vencedora.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
4.1- A execução dos serviços licitados deverá ser realizada pela contratada no
Município de São João do Sabugi/RN, mediante pronto recebimento da ORDEM DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS e na forma estabelecida no Projeto Básico que fica
sendo parte integrante do presente Contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1- Pela execução dos serviços o MUNICIPIO CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA, a importância global de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXX reais),
5.2- O pagamento pelos serviços prestados será efetuado até o décimo dia do mês
imediatamente seguinte, através de cheque nominal a CONTRATADA ou
transferência bancária, e mediante a apresentação à Secretaria Municipal de
Finanças de Nota Fiscal /Fatura (em duas vias), fazendo menção ao Processo
Administrativo n° 161/2017, TOMADA DE PREÇOS nº 011/2017, atestados e
aceitos pelas secretarias municipais beneficiadas, durante o alusivo período.
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DE PREÇOS
6.1- Os preços inicialmente contratados, em moeda corrente nacional, poderão ser
alterados, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, a fim de resguardar o equilíbrio
econômico-financeiro do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1- As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria prevista na Lei Orçamentária Anual do Município de São João
do
Sabugi/RN para
o
Exercício
Financeiro
de
2018,
a
saber:
09.10.301.0009.0046.1016-44.90.51.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1- São obrigações do CONTRATANTE:
8.1.1- Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar
o pagamento de acordo com a forma convencionada;
8.1.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar
os serviços contratados, dentro das condições pactuadas;
8.1.3- Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais
irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo mínimo de 24 (vinte e
quatro) horas para sua regularização;
8.1.4- Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da
CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
8.1.5- Observar para que durante toda vigência do mencionado contrato sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA,
exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que
substitua aquela com prazo de validade vencida.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1- Na execução deste contrato, a CONTRATADA o fará com empenho e
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que forem
confiados, obrigando-se ainda a:

9.1.1- Cumprir a forma da execução dos serviços consubstanciado no Projeto
Básico (Anexo I) do edital;
9.1.2- Responder, integralmente, pelo pagamento de eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou comerciais resultantes da execução dos
termos do contrato administrativo decorrente desta licitação, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE;
9.1.3- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigado,
sem prévio assentimento por escrito do Município de São João do Sabugi/RN, salvo
para o atendimento do que dispõe o inciso II do art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006;
9.1.4- Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos solicitados
pelo Município Contratante e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações
deste;
9.1.5- Garantir a qualidade e eficiência dos serviços executados de acordo com a
legislação em vigor;
9.2- Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou
supressões dos serviços que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério
do CONTRATANTE, respeitados os percentuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
9.3- Por força do § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA obrigada a
declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de
quaisquer fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO
10.1- Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, o
Processo Administrativo MSJS/RN nº 161/2017 - Tomada de Preços nº 011/2017,
com todas as peças que constituem o respectivo procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo
das multas previstas no edital da Tomada de Preços nº 011/2017 e no contrato e
das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa.
11.2- As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS e, no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações

legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a
prévia defesa:
11.2.1- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no
caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato;
11.2.2- multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução total ou parcial do contrato,
incidente sobre o valor dos serviços não entregues. A multa a que alude este tópico,
não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as
outras sanções previstas na legislação vigente à época;
11.2.3- multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor dos serviços não
executados, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Projeto
Básico (Anexo I do edital);
11.2.4- multa de 10% (dez por cento) no caso do licitante dar causa à rescisão do
contrato;
11.2.5- o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com o MSJS enquanto não
quitar as multas devidas;
11.2.6- as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades
constatadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1- Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o
julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
13.1- A vigência do contrato administrativo terá por termo inicial a data de sua
assinatura e terá o prazo de duração de 03 (três) meses a partir da data de
recebimento de ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessíveis períodos na forma do que dispõe o Art. 57, II da Lei n° 8.666/93.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1- O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65, da
Lei 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente,
observando o respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1- O presente contrato poderá ser rescindindo, unilateralmente, pela
Administração, quando caracterizados os seguintes motivos:
15.1.1- Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, bem como pela
inobservância do Projeto Básico (Anexo I do edital);
15.1.2- Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

15.1.3- Pela lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo, neste
caso, a Administração comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
15.1.4- Pela paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
15.1.5- Pelo desentendimento das determinações e recomendações regulares do
CONTRATANTE;
15.1.6- Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução;
15.1.7- Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas pelo CONTRATANTE.
15.2- Havendo interesse de quaisquer das partes signatárias em não mais
prosseguir com o presente contrato, poderá este ser rescindido de pleno direito.
Neste caso, deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro
signatário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que este se manifeste,
no prazo de 05 (cinco) dias, a seu respeito.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1- Fica estabelecida que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente
contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes,
respeitando o objeto do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria e em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso,
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na
legislação civil brasileira e as disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1- O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1- Fica eleito o foro da Comarca de São João do Sabugi/RN, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda
do presente Instrumento Contratual.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo
assinadas.
São João do Sabugi/RN, ______ de ____________________ de 2017.

____________________________

______________________________

xxxxxxxxxxxxxxxx
P/CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

xxxxxxxxxxxxxxxx
P/CONTRATADA
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20170161138

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
BENTO JOSUE DE MEDEIROS FERNANDES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 160028982-7

Empresa contratada: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP

Registro: 000000502-1

2. Contratante

Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI

CPF/CNPJ: 08.095.960/0001-94
Nº: 87

RUA HONORIO MACIEL

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO SABUGI

UF: RN

CEP: 59310000

País: Brasil
Telefone: (84) 3425-2208

Email: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br

Contrato: PROC-MSJS/RN Nº 032/2017

Celebrado em: 10/03/2017

Valor: R$ 6.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NÃO SE APLICA
3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI

CPF/CNPJ: 08.095.960/0001-94
Nº: SN

RUA CICERO AGOSTINHO DE MORAIS

Complemento:

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: São João do Sabugi
Telefone: (84) 3425-2208

UF: RN

CEP: 59310000

Email: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 01/11/2017

Previsão de término: 29/12/2017

Finalidade: Infraestrutura
4. Atividade Técnica
1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

153,92

m²

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

153,92

m²

97 - LEVANTAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

153,92

m²

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

153,92

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
LEVANTAMENTO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA
ANTIGA CRECHE NECI LUCENA DE MEDEIROS, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ.
HONORARIOS:PRO-LABORE.
6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
8. Assinaturas
BENTO JOSUE DE MEDEIROS FERNANDES - CPF: 033.400.814-09

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI - CNPJ: 08.095.960/0001-94

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 81,53

Pago em: 14/11/2017

Nosso Número: 8201915328

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Z372
Impresso em: 20/11/2017 às 15:17:03 por: , ip: 191.7.62.83

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Data Base SINAPI/RN:
BDI:

Obra: Reforma e Modernização Do Psf do Bairro São José

Setembro 2017
22,00%

Endereço:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PSF
Item

Código
SINAPI

1.0

Discriminação

Und.

Quantidade
Orçada

P.
P.
Unitário Unitário Preço Total
S/ BDI
C/ BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

73899/001

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS S/REAPROVEITAMENTO

M³

0,82

53,05

64,72

53,07

1.2

85333

RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

Und.

2,00

13,15

16,04

32,08

1.3

73844/002

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

M³

1,74

350,36

427,44

743,75

1.4

79482

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO
HIDRAULICO

M³

15,08

64,69

78,92

1.190,11

1.5

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016

M²

11,74

10,20

12,44

146,05

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE
SSURA 2CM. AF_06/2014

M²

11,74

19,98

24,38

286,22

1.6

TOTAL DO ITEM
2.0

ALVENARIAS

2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H
ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

89168

3.0

3.1

87547

3.2

93391

REVESTIMENTOS
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTER
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201
4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
. AF_06/2014

M²

77,19

48,93

59,69

2.451,28

4.607,47

TOTAL DO ITEM

4.607,47

M²

154,38

12,96

15,81

2.440,75

M²

153,92

28,91

35,27

5.428,76

TOTAL DO ITEM

7.869,51

4.0

4.1

4.2

PORTAS/JANELAS/ESQUADRIAS
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE
(NBR 15930) DE 90 X210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
39489/SINAPI
COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA
UND
ORSE
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR,
84845
M²
INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS

8,00

283,41

345,76

2.766,08

3,00

381,55

465,49

1.396,47

TOTAL DO ITEM
5.0

5.1

92539

6.0
6.1

96109

COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TOTAL DO ITEM
FORRO EM GESSO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

4.162,55

M²

11,60

50,36

61,44

712,70
M²

46,19

22,97

28,02

TOTAL DO ITEM
7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

ELÉTRICA
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
93128
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI
NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18*W,
3811
ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR
INCLUSOS)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ETRODUTO,
93141
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR
12118/SINAPI
CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A,
COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
93143
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
03886/ORSE

8.1

89957

8.2

89711

1.294,24
1.294,24

Und.

6,00

76,99

93,93

563,58

Und.

6,00

43,57

53,16

318,96

Und.

5,00

93,02

113,48

567,40

Und.

4,00

13,41

16,36

65,44

Und.

4,00

94,18

114,90

459,60

TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ADAPTADOR
Und.
DE CABO COAXIAL, COM PLACA 4X2"

4,00

8,24

10,05

40,20

TOTAL DO ITEM
8.0

712,70

HIDRÁULICA
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM,
Und.
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO E
M ALVENARIA. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
M
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

2.015,18

6,00

80,12

97,75

586,50

30,00

11,22

13,69

410,70

8.3

86939

8.4

01746/SINAPI
ORSE

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
Und.
30CM EM PLÁSTICO
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_12/2013
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI
430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UND

5,00

244,29

298,03

1.490,15

1,00

159,90

195,08

195,08

TOTAL DO ITEM
9.0
9.1

88487

9.2

88415

9.3

88423

9.4

73739/001

10.0
10.1

PINTURA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

2.682,43

M²

481,06

7,18

8,76

4.214,09

M²

207,66

1,66

2,03

421,55

M²

207,66

12,97

15,82

3.285,18

M²

40,02

11,51

14,04

561,88

TOTAL DO ITEM

8.482,70

1,80
2,20
TOTAL DO ITEM

338,62

LIMPEZA
9537

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m2

TOTAL GERAL DESTE ORÇAMENTO BÁSICO

153,92

338,62
34.616,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA - DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA CIVIL

Obra: Reforma e Modernização Do Psf do Bairro São José
Município: São João do Sabugi / RN
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item

Descrição dos Serviços

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

ALVENARIAS

3.0

REVESTIMENTOS

4.0

COBERTURA

5.0

JANELAS/ESQUADRIAS

6.0

FORRO EM GESSO

7.0

ELÉTRICA

8.0

HIDRÁULICA

9.0

PINTURA

10.0

LIMPEZA

PARCIAL (%)
ACUMULADO (%)
TOTAL PARCIAL (R$)
TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL

1º MÊS

7,08%
2.451,28
13,31%
4.607,47
22,73%
7.869,51
2,06%
712,70
12,02%
4.162,55
3,74%
1.294,24
5,82%
2.015,18
7,75%
2.682,43
24,50%
8.482,70
0,98%
338,62

7,08%
2.451,28
13,31%
4.607,47
22,73%
7.869,51
2,06%
712,70

100%
34.616,68

3º MÊS

12,92%
4.162,55
3,74%
1.294,24
5,82%
2.015,18
7,75%
2.682,43
24,50%
8.482,70
0,98%
338,62

58,75%
58,75%

16,66%
75,41%

25,48%
100,90%

20.338,57
20.338,57

5.456,79
25.795,36

8.821,32
34.616,68

São Joao do Sabugi - Novembro de 2017

Bento Josué de Medeiros Fernandes
Engenheiro Civil
CREA 1600289827

2º MÊS

CÁLCULO DE BDI
Item componente do BDI

Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana,
praças, calçadas, etc.

Construção de Edifícios

Abastecimento de Água, Coleta de
Esgoto

% Informado

1ºQ

Médio

3º Q

1ºQ

Médio

3º Q

1ºQ

Administração Central ( AC )
Seguro (S) e Garantia (G)
Risco (R)
Despesas Financeiras (DF)
Lucro (L)

5,00
0,84
1,27
1,23
6,16

3,00
0,80
0,97
0,59
6,16

4,00
0,80
1,27
1,23
7,40

5,50
1,00
1,27
1,39
8,96

3,80
0,32
0,50
1,02
6,64

4,01
0,40
0,56
1,11
7,30

4,67
0,74
0,97
1,21
8,69

3,43
0,28
1,00
0,94
6,74

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN

5,65
Observações

Médio

3º Q

Fornecimento de materiais e
equipamentos
1ºQ

4,93
6,71
1,50
0,49
0,75
0,30
1,39
1,74
0,56
0,99
1,17
0,85
8,04
9,40
3,50
Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra

1ºQ

3º Q

1ºQ

Médio

3º Q

1ºQ

Médio

3º Q

3,45
0,48
0,85
0,85
5,11

4,49
0,82
0,89
1,11
6,22

5,29
0,25
1,00
1,01
8,00

5,92
0,51
1,48
1,07
8,31

7,93
0,56
1,97
1,11
9,51

4,00
0,81
1,46
0,94
7,14

5,52
1,22
2,32
1,02
8,40

7.85
1,99
3,16
1,33
10,43

Médio

3º Q

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até
5,00% conforme o município).

Construção de Edifícios

20,34

22,12

25,00

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU,
conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

19,60

20,97

24,23

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

20,76

24,18

26,44

Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

24,00

25,84

27,86

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

22,80

27,48

30,95

11,10

14,02

16,80

B.D.I =

22,00%

Fórmula Utilizada:
(1  AC  S  G  R) * (1  DF) * (1  L) 

BDI 
 1 *100
1

I




Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

São João do Sabugi (RN), 10 de Novembro de 2017

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

BASE DE CÁLCULO DO ISS:
40% MÃO-DE-OBRA
60% MATERIAL

ALIQUOTA DO ISS:
5% INCIDENTE SOBRE O PERCENTUAL DA MÃO-DE-OBRA

Portuárias, Marítimas e Fluviais

Médio

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

Construção e Manutenção de
Estações e Redes de Distribuição de
Energia Elétrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

OBJETIVO: REFORMA DE SALAS DO PSF BAIRRO SÃO JOSÉ
Área da Edificação: 200,00 m²
Pavimento: Térreo

PRELIMINARES
O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal
mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços
que serão executados na reforma das Salas do PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, que
é formado pelos seguintes ambientes físicos e suas respectivas áreas superficiais:
I) Recepção - 28,09m², II) Consultório 1 – 10,75m², III) Consultório 2 - 10,09 m², IV) Sala
Dentista – 16,14m² e V) Sala de Vacinas – 8,40m², VI) Sala de Curativos – 5,72m², VII) Sala de
Injeções – 5,72m², VIII) Cozinha – 16,14m², IX) Serviço – 4,20m², X) WCS – 9,83m² e XI)
Arquivo – 4,92m², XII) Sala de Reuniões – 40,60m² e XIII Sala Higiênica – 2,34m².
Caso essas especificações e descrições não caracterizem a realidade local ou
regional, devido suas particularidades, elas deverão ser modificadas, sendo necessário informálas ao Ministério, e emitida, por parte do profissional habilitado, uma nova Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.

DISPOSIÇÕES GERAIS
– EXECUÇAO DA OBRA

1.

A execução da reforma do PSF ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira,
após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de
execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do
contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado
contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de
regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao
comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
– NORMAS GERAIS

2.

2.1. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos,
bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverão ser
previamente apreciados pela Coordenação de Engenharia do FNAS, que poderá
exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico
final à sugestão alternativa apresentada.
2.2. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo
profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada.
2.3.


São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.



Visitar previamente a edificação que será reformada, a fim de verificar as suas
condições atuais.



Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.



Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.



Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no
projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicará os fatos à
Coordenação de Engenharia do FNA, para que as devidas providências sejam tomadas.



Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando
interrupções por embargos.



Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura
venham a ocorrer nela.



Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.



Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e CREA local.




Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.
Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

3.0 – FISCALIZAÇÃO
3.1 A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.
3.2 A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão
consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,
que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá
estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será
edificada.

3.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos.
A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
3.4 Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão
de inteira responsabilidade da Empreiteira.
3.5 A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislação vigente.
4

– MATERIAIS E MÃO DE OBRA
4.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os
padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de
serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.
4.2 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir
análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

5

6

4.3 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das
obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não
recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.
– INSTALAÇÕES DA OBRA
5.1 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas
correspondentes às instalações da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de
obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais
como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de
água, etc. Os serviços de terraplenagem serão da inteira responsabilidade do ente
federado (contratante da obra).
– DOCUMENTAÇÃO
6.1 Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamento s,
alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos
órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com
todos os custos pertinentes.

7

MATERIAIS COMPONENTES
7.1 Agregados
7.1.1 Miúdo

7.1.2

Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da
britagem de rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações
da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias
nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica,
torrões de argila e outras.

7.2 Água
7.2.1

7.3

8

A água usada no amassamento será limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.
A princípio, água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de
que a água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser
providenciadas análises físico químicas. Cabe ressaltar que água com limite de
turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for
ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada.
Cimento

7.3.1

O cimento empregado utilizado deverá atender as especificações e os ensaios da
ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991. O
armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade
de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedências ou idades.

7.3.2

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30
dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da
Fiscalização, que poderá indicar as peças (se houver) que receberão concreto com
cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido o
certificado de origem correspondente. Não será permitido o emprego de cimento
com mais de uma marca ou procedência.

ARMAZENAMENTO
8.1 De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as
características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação
nos canteiros.
8.2
8.2.1

8.3
8.3.1

Agregados
Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A
quantidade a ser estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos
serviços na obra.

Cimento
O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de
umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado
do solo. Devem ser atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9

– PAREDES
9.1 Todas as paredes internas de alvenaria de tijolo cerâmico, serão assentadas em 1/2 vez
(em pé), conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de
8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas
faces e quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas
nem empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de
compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x
0,19m).
9.2 A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta
argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser
aquelas constantes no projeto arquitetônico.
9.3 As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente
chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados
antes da sua colocação.
9.4 O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão
ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima,
alisadas com ponta de colher.
9.5 Todas as paredes internas de alvenaria de gesso, serão assentadas em blocos em pé,
conforme projeto arquitetônico, executados com blocos de gesso, de boa qualidade,
bem curados, leves, duros, sonoros, coloração uniforme, sem manchas nem
empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de
compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 50 x
65m).

10 – ESQUADRIAS E FERRAGENS
10.1

Janelas de Madeira

10.1.1 As ferragens destas janelas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar,
com fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca
e dobradiças, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3
½” x 3" x 2,4mm.
11 – COBERTURA
11.1. As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos,
tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes
manchas.
12 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA (DADOS E VOZ)
12.1. Considerações Gerais

12.1.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com o fundamentado na NBR
5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com terá por base a NBR 14565/2007.
12.1.2. Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.
12.1.3. Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária local.
12.1.4. As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe
única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas
e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.
12.1.5. Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no
caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à
apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não.
12.1.6. A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica
como telefônica, abrangerá os seguintes itens:
 Entrada e medição para energia elétrica e QGDT para telefônica.
 Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.
 Caixas de passagem telefônicas para o sistema dados e voz.
 Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas.
 Distribuição de tubulações de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.
 Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas.
12.2. Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos
12.2.2. Alimentador Geral
12.2.2.1. Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, sairão os
cabos alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar,
pelo interior de dutos subterrâneos de PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar.
12.2.2.2. A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão
rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, respectivamente.
12.2.3. Quadro Elétrico
12.2.3.1. A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema:
 Barramento em cobre com parafusos e conectores.
 Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e
bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

 Disjuntor geral trifásico de proteção de até 50A, marca acima referenciada.
12.2.4. Quadro de Telefonia (Dados/Voz)
12.2.4.1. Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares, marca
Alcoa, Furokawa ou similar.
12.2.4.2. No quadro geral (QDGT) – nº 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serão fixados tantos blocos
(BLI’s), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefônico da edificação.
12.2.5. Circuitos Elétricos Alimentadores
12.2.5.1. De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à
iluminação, aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada circuito será
protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.
12.2.5.2. Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com
eletrodutos de PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compatíveis com o número de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser
usados cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os
circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento).
12.2.6. Condutores Elétricos
12.2.6.1. Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre
com capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou
similar, com seções nominais variando de 1,5mm² a 4mm².
12.2.6.2. Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis
na rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação
somente uma queda máxima de 4%.
12.2.7. Caixas de Passagem
12.2.7.1. Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4 x 4”), hexagonal (3 x 3”) e retangular (4 x 2”), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada nº 18, com orelhas de fixação e “know – out” para
tubulações de até 1” (25mm).
12.2.8. Luminárias, Interruptores e Tomadas
12.2.8.1. As luminárias serão do tipo luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida
rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa.
12.2.8.2. As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente 40w, tonalidade luz do dia e base do tipo
encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.
12.2.8.3. Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, contato
por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos contatos e
ausência de trincas no corpo.

12.2.8.4. Os reatores serão eletrônicos de alto fator de potência (FP = 0,97), carcaça revestida
interna e externamente e com base anti corrosiva, para luminárias 1 x 40w, da marca Intral,
Phillips ou similar.
12.2.8.5.. Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three – way, silenciosos e
com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida na rede
elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.
12.2.8.6. As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de
15 A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto
impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão também ser testadas por voltímetros para
maior certeza de sua produção efetiva.
12.3. Diversos
12.3.1. Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues ao
Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsável pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública,
devendo ser apresentada a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e
que se encontra de acordo com as normas locais.
12.3.2. A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede elétrica.
12.3.3. Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em
obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno
porte, com a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.
13 - FORRO DE GESSO
13.1 Será instalado forro suspenso de GESSO em placas, de acordo com as normas técnicas,
bem como de acordo com as especificações de instalação. As principais características
especificadas são:
13.1.1 Condições gerais de propriedades do forro e da instalação do forro: trata apenas
de recomendações, tais como condições ambientais para instalação e armazenamento,
propriedades genéricas de cada material, ressaltando a necessidade de procura por normas
específicas e cuidados com risco de incêndio.
13.1.2 Tolerâncias dimensionais e de forma: são necessárias as determinações de
tolerâncias máximas permissíveis de forma a não prejudicar o desempenho final do forro,
nem a instalação.
13.1.3 Definição de responsabilidades, entre projetista, fabricante e instalador.
13.1.4 Classificação estrutural do sistema de sustentação do forro. Tal classificação é
função da capacidade de sustentação dos perfis principais e baseada no limite de deflexão de
1/360 do vão para o comprimento máximo de apoios de 1.250 mm. Considera-se que o
sistema é submetido a um carregamento uniforme e a valores de carga de: - sistema leve: 7,5
kg/m; - sistema intermediário: 18 kg/m; - sistema pesado: 24 kg/m.

13.1.5 Condições específicas referentes aos componentes de fechamento, à estrutura
metálica aparente e não de aço e alumínio.
14 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1. Considerações Gerais
14.1.1. Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto
hidráulico, que estará fundamentado na NBR 5626/98.
14.1.2. O abastecimento de água potável para o NASF se dará de forma independente,
mediante cavalete próprio de entrada da água com medidor, segundo padrões da
concessionária local, e atenderá toda a demanda necessária prevista no projeto.
14.1.3. O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
medidor, o líquido potável fluirá até os dois reservatórios elevados, constituídos por material
de fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série
(um ao lado do outro) e estacionados sobre laje elevada de concreto armado, situada em
projeção acima dos sanitários para PNE.
14.1.4. A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos
de uso efetivo da edificação.
14.1.5. Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento
dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.
14.2. Dutos e Conexões
14.2.1. Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material
fabricado em PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e
bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto.
14.2.2. Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações
hidráulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as
tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os
conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no
projeto.

15 – REVESTIMENTO DE PAREDES
15.1

Considerações Gerais

15.1.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar
providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas,
niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da
aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as
superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetônico.

15.1.2 Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia
reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de
concordância perfeitamente delineados.
15.1.3 Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira
deixada por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção.
15.2

Chapisco

15.2.1 Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza
das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina,
constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3.
15.3

Argamassas de Revestimento – Emboço e Reboco

15.3.1 A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega
entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se
primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes
(cal hidratada e cimento comum Portland) no traço 1: 4: 5, além da água necessária para
dar uma consistência plástica adequada. Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á
cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa já "curtida".
15.3.2
A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal
hidratada e cimento, no traço 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como
padrão de referência.
15.3.3
Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades
dos serviços a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do
endurecimento antes de seu emprego.
15.3.4
A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do
primeiro contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa
que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a
amassá-la.
15.3.5
A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do
tijolo chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas.
O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com
desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos
uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação
ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida. No caso do reboco, o
acabamento final será executado com desempenadeira revestida com feltro.
15.3.6
Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré - preparada), em
sacos de 20 a 25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às
recomendações do fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto.

15.3.7
A aplicação da argamassa de gesso será iniciada após a completa limpeza
de quaisquer vestígios nas paredes. Será preparada com manualmente, misturando-se o
gesso com água limpa em recipiente adequado para tal.
– PINTURA

16
16.1

Normas Gerais

16.1.1 Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência.
16.1.2 Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias,
conforme a umidade relativa do ar.
16.1.3 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos
sucessivas.
16.1.4 Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.
16.1.5 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não
destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser
evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.
16.1.6 Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.
16.1.7 Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante
os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura.
16.1.8
Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente
limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de
aplicar a demão seguinte de tinta.
16.1.9
Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).
16.1.10

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.

16.1.11 As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de
fábrica, intactas.
16.2

Pintura Acrílica
14.2.1. As paredes externas serão pintadas com textura acrílica da marca Coral,
Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em uma demão, sem emassamento e
sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.
14.2.2. Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e
depois pintados com tinta PVA em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar.

16.3

Pintura em Esmalte Sintético
16.3.1
Todas as janelas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão
primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para,
posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela
Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico.

17 – SERVIÇOS FINAIS
17.1
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos
os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações
definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone).
17.2

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

17.3
Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos
cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos
sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de
tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão
de cera incolor.
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