
ESTAI}O DA PARAÍBÂ
PREFEITURÁ iIU'{ICIPAL DE truAS ESTRÂDAs

COiIISSÂO PERIüI{EilTE DE LICITAçÃO

EDITAL - Licitação
LrcrrAçÃo Ne wsl2o22
Ii,IODALIDADE: TOI',IADA DE PREçoS
TIPO: l.tENOR PREçO

órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE DUAS ESTRADAS

RUA DO COflERCTO, 23 - CÊNTRO - DUAS ESTRADAS - PB.
CEP: 58.265-000 - TeI.: (83) 99158-0654 WHATSAPP.

O Óngão Realizador do Centane acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.787. aL2/OOOL-7à, doravante denominado
simpfesmente ORC, torna público para conhecimento dê quantos possam interessar que fará realizar através
da Confissão Permanente de Licitação, doravante denofiinada simplesmente comissão, as A9aOO horas do dia
20 de lurho de 2022 ío endereço seguinte: Rua do Comércio, 23, Centro, Ouas Estradas - PB, licitação na
modalidade Torada de Preços ns 60A03/2022, tipo nenor preço, e sob o regime de empreitada pon preço
gtobal; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal ne 8.666, de 21 de funho de
1993.; Lei Complementar ne 723, de 14 de Dezembro de 20g6; e legislação pertinente, consideradas as
altêrações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a nelhor proposta para: Contratação de uma empresa especializada no raDo de (onstrução
civil, para empneitada por menor pneço global: construção de creche Padrão Tipo A Integra ParaÍba,
localizada no LoteaBento cidade Alta, l4unicípio de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n" 6L44/2022
do GovePno do Estado da Paraíba.

1.O. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação: Contratação de uma empresa espêcializada no ramo de
construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de Creche Padrão Tipo A Integra
ParaÍba, Iocalizada no Loteanento Cidade Alta, Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio no
0L44/2022 do Governo do Estado da Paraíba.
1.2, Âs especificações do objeto ol.a licitado, encontram-se devidameflte detalhadas no correspondente
Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrunento convocatório,
especificações té€nicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Pela oecessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica - Contratação de uíl|a empresa
especializada no ramo de const.ução civil, para empreitada por menor preço global: construção de creche
Padrão Íipo A Integra Paraíba, localizada no Loteamento cidade AIta, l,lunicÍpio de Duas Estradas - PB,
referente ao Convênio n" O7M/2O22 do Governo do Estado da Paraiba -, considerada oportuna e
impnescindÍvel, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização
dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.
1.4. Saliênta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado
para as Microenipresas e Empresas de Pequêno Porte, nos termos das disposições contidas no Art. 47, da
Lêi Comple[entar na L21/2@6, por não enquadrar-se nas hipóteses dos incisos I e III, do Art. 48, corío
também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no inciso fI, do mesmo artigo, visto estarem
presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas no inciso IIIr do Art. 49, todos do referido
diploma legãl. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratanento diferenciado e simplificado previsto
nos demais Artigos do Capítulo V, Seção I, da Lei ne. L23/A6.

2.0. OO LOCAL E DATA E DA IIIP{.IGiI{'TçÃO DO EDTTAL
2.1. Os envelopes contendo a documentaçâo relativa à habilitação e a proposta de preços para execução do
objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até às o9:OO horas do dia 20 de lunho de 2922,
no €ndereço seguint€: Rua do Conéncio, 23, Centro, Duas Estradas - PB. Neste mesmo 1ocaf, data e horário
será realizada ã sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2. Informaçôes ou esclarecimentos sobre êsta licitaçâo, serão prestados nos horários normais de
expedlente: das OgiOO as 13:04 horas.
2.3. Qualquer cidadão é parte 1egítima para impugnar o ato convocatório deste certame por irregularidade
na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente, devendo protocolar o pedido, por escrito e dirigil
a comissão, até 05 (cinco) dias úteis ãntes da data fixada para a abertu.a dos envelopes de habiUtarão-
2.4. cabetá à Conissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
seus anexos, julgan e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, considerados
foi devidamente recebido o pedido.

convocaXóúio e
da datalet que



2.5. Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame perante a administração
o licltante que não o fizer, por escrito e dirigida a Comissão, até o segundo dia útil que antec€der e
abertura dos ênvelopes com as propostas, as falhas ou imegularidades que o viciariam, hipótêse em que
tal conunicação não terá êfeito de recurso.
2.6. A respectiva impugnação será âpresentada da seguinte forma:
2.6.1. Protocolizando o origlnal, nos horárlos de expediente acima indicados, exclusivamente no seguinte
endereço; Rua do Cofiercio, 23 - Centro - Duas Estradas - pB.

3.0. DOS ÊLE.IE T06 PARA LTCITAçÃO
3.1. Aos participantes, serão fornecidos os seguintes eleoentos:
3.1.1. ANEXO I - TERTO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICACÔES;
3.1.2. ANEXO II - MODELOS DE DECLARAçÔES;
3.1.3. ANEXO III - I.IOOELO DO TER O DE RENÚI,ICIA;
3.1.4. AÍ{EXO IV - }IINUTA DO CONTMTO;
3,2. A obtenção do instrumento convocatório será feita da seguinte forma:
3.2. 1. Pelos sites : http: //duasestradas. pb. gov. brl; uwu.tce. pb. gov. br.
3-3.O Projeto Básico referente ao objeto ora licitado está disponibilizado junto à Comissão nos horários
normais de expediente, até o úItimo dia útÍl anterior à data estabeleclda pãra recebÍmento dos envelopeshabilttação e proposta, onde poderá ser examinado e obtido pelos intêrêssados, lnclusive em meio
magnético, observados os procedinentos definidos pelo ORC.

4.O. DO SUPORTE LE6ÂL
4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal ne 8.656, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar ne
123 ' de a4 de Dezeobno de 2oo6i e legislação pertinente, consideradas as alteraçóes posteriores das
referidas normas; quê ficam fazendo partes integrantes dêste instrumento, independente de transcrição.

5.o. m PRÂZO E mTAçÃô
5.1. o prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caractêristicas € as necessidades
do ORC, e que admite prorrogação nos casos pnevistos pelã Lei a.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emlssão da Ordem de Serviço;

Início:5 (cinco) dias;
Conclusão: 12 (doze) neses.

5.2. O prazo de vigência do correspondente contrâto será determinado:. L2 (doze) meses, considerado da
data dê sua assinatura.
5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão pon conta da seguinte dotação;
Recursos;
Convênio no OLM/2O22 Governo do Estado da Paraíba:
Classificação Orçanentária no 221Ot.L2.361.5006.2769.O@OOW2A7.444OSüOA.54OAO (RO no rO1,./2O22);
Recursos Próprios do MunicÍpio de Duas Estradas - pB;
04.60 - L2.365.2002.104a - 571, - 449051.0r.

6.0. DAs C(IDIçôES DE PARTICIPAçÃO
6.1. Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no Núc1eo de cadastro de
Fornecedores da Secretária de Âdninistração, sediado nesta cidade; ou que atendererÍ a todas as condições
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista para o recebimeÍúo das propostas, cuja
regularidade será observada, em qualquer das hipóteses, exclusivamente mediante apresentação do Registro
de Fornecedores, ou equivalente na forÍa da lei, êmitido pelo referido órgão, em plena validade:
6.1.1. Ao requereP inscrição no referido cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o ,.nteressado
fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências dos Incisos I e fV, do art. 27, da Lei
8.666193. E este podêrá ser requerido via e-mail: prefeÍturadeduasestradas, pbogmail. com.
6.2. os proponentes deverão entpegar a cooissão, no prazo determinado, dois envelopes fechados indicando,
respectivanênte, mCUmEÍ{TAçiO e PROPOSTA DE PREçOS, devidanente identificados nos termos definidos neste
instrumento convocatóri-o.
6.3. A participação neste certane é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Hicroempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da leglstação vigênte.
6.4. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime fallmentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenha sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar coo a Adninistração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito dê
licitar e contratar cofl o ORC-
6.5. 0s licitantes que desejarem enviar seus ênvelopes Documentação e Proposta de Preços via postâI -
con Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-Ios em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste
instruntento, aos cuidados do Presidente da Co issão - Luis Carlos tlalaquias da silva. t{ão sendo
rigonosamente observadas as exigências deste item, os rêspectivos envelopes não serão acêitos e o
Iicitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.6. Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a permanência
de representante crêdenciãdo na respêctiva sessão pública, é facultado ao licitante, não sendo condição
para sua habilitação, a Ínclusão no envelope Documentação, da declaração expressa de renunciar ao direlto
de interpor recurso e ao prazo corespondente relativo à Fase de Habilitação, concordando coÍr o
prosseguimento do certare, previsto no Art. 43, III, da Lei a.666/93, conforme modelo - Anexo III.
6.7, É vedada à participação em consórcio.

6.8. coNDrçÔEs EsPEcÍFrcas: o licitante deverá atender aos requisitos abaixo ê os respectivos
comprovantes, ob.igatoria[ente, intêgrarão os elêmentos do envelope DOCUÍi|EMrAçÃO:



6.8.1. Conprovação de garantia, que devená ser emitida até o últlmo dia útil que anteceder a licitação,
+i.cando a criténio do licítante envia-la via e-mail até as l7:OO horãs do últfuno dia que anteceder a
licitação e neceber a comprovação de prestação emitida pelo oRc também via e-maiL, ou íncluí-la dentro
do envêlope de habilitação, obêdecendo a data lim1te de emissão. A garantia será no valor equivalert€ a
R$ 77.210.@. caberá ao licitantê optar por uma das seguintes nodalidades de garantia: a) caução ent

dinheiro ou êm títulos da dÍvida pública, devendo estês ter sido emitidos sob a forma escriturâI, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo ganco cêntra1 do Brãsi1 e
avaliados pelos seus valores êconônicos, confor'me definido pelo üinistério de Fazenda; b) seguro garantia;
c) fiança bancária. A refêrida garantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro infomado
pela comissão, o qual emitirá o respectivo documento de quitação, válido até o sêu rêsgate que somente
poderá ocorrer cinco di.as úteis após a hooologação da presente licitação.
6.8'2. conprovação de que o licitante tem pl.eno conhecimento das condiçôes relativas a natureza da obra
ou serviços a serem executados, feita através de declaração"Fornal assinãda pê1o seu responsávê1 técnico,
contendo a identificação da empresa e do signatário, local e datâ, e basicamente com os seguintes terrnos:
"DECLAMÀIoS sob as p€natidades da lei, de que têmos pleno conhecimento das condiçôês e pêculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos relatÍvamente ao objeto da Tomada de Preços ne oo@O5/2622t assurindo
total responsabilidade por esse fãto e informando que não o utillzaremos para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura l4unicipàl de Duas Estradas - PB".
6.8.2.1. No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou serviços com o acompanhamento
de um responsável do oRC, deverá comunicar previamente a comissão com a devida antecedência, observado
o prazo náximo para realização da referida visita, necessária para que sêJa feito o agendamento junto ao
setor colpeteote do órgão.
6.8.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornêcido por pessoa
jurÍdica de direito público ou privado êm nome do Responsávêl Técnico designado pelo licitantê,
devidamente registrado junto a êntidade profissional competente, demonstrando a execução de serviços com
características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da presente licitação, abaixo discriminada.
O neferido atestado só sêrá aceito se acompanhado da correspondente Certidão de Acenvo Técnico - CAT
emitida pelo conselho regional dê fiscalização profissional competente e da comprovação de que o referido
Responsável Técnico designado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do
presente certame. TaI co[provação poderá ser feita através da apresentação de qualquer un dos seguintes
docunentos, a critério do licitante: a) cópia da Carteira de Trabâlho e Previdência Social - CTPS assinada
ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrunento de contrato de prestação de serviços regido pela
legislação civil comum, devidamente registrado no registro público, nos temps do Art. 221, da Lei
Fedêral ne LO.406, de 1A de janeiro de 2OO2; c) contrato social, alteração coÍttratual ou equivalente na
forma da lei, quando o responsável técnico for sócio da êmprêsâ. Serão ãdmitidos os atestados referentes
à execução de obras ou serviços similares de conplexidade tecnológica e operacional equivalente ou
supe.ior a: EXECUÇfu DÊ LAIE PRÉ-IOLDADA DE COiKRETO; EXECT-,çÂO DE ESTRUTURÂS DE COÍ{CRETO AilrlÁDO,
FCK=2SMPÀ.

7.O. DÂ REPRESEiIÍAçÂO E DO CREDEiICIÂttEf,rO
7.1. O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando Íor o caso, através
de um representante, com os documêntos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório.
Cada licitãnte credenciará apenas um representante que será o único adnitido a ifltervir nas fases do
certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituÍdo posteriormente por outro devidait€nte
.redenciado.
7.2. Pata o credenciamento deverão ser apresentados os sêguintes documentos;
7.2.1. Tratando-se do representante legal: o instrunento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando
-tor o caso, devidamente registrado no órgão conpetente, no qual êstejam expressos seus poderes para
exercer direitos e âssumir obrigâções em decorrência de tal investiduraj
7.2.7- Ítatando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particulâr da quaf conster os
necessários poderes para firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da
empnesa, quando for o caso, que comprove os podêres do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular devêrá ser recorhecida a firÍa efl cartório do respectivo signatário.
7.2.3. O reprêsentante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial que
contenha foto.
7.3. Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do inÍcio da sessão pública - em o.íginal,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório co[petente ou membro da Comissão.
7.4. 

^ 
náo apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento

impedirá a participação ativã do representante do licltante no presente certáme. Esta ocorrência não
inabilitará suoariamente o concorrente, ãpenas perderá o direlto a manifestar-se nas corespondentes
fases do processo licitatório. Para tanto, a conissão receberá regularmente do referido concorrente seus
envelopes, declaraçôes e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados
na fonna definida neste instrumento.

8.O. DA lr/\BrLrTAçÂO
8.1. Os documêntos necessários à habilitãção dos licitêntes, deverão ser apresentados em 01
dentro de envelope lacrêdo, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRÁDAS
DOCUMENÍAçÃO - ÍOt"lADA DE pRÊç05 Ne OOOO5/2O22
ÀI(}1E PROPONENTE

(uma) via,

K



ENDÊRÊçO É CNP] DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUHENTAçÃO deverá conten os seguintes elementos:

8.2. PESSOA ]URÍDICA:
8.2.1. Comprovação de cadastramento nos termos do ltem 6,1 deste instrumento,
8.2.2. Ptova de inscrlção no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica - Ct'lpl -

8.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
licitante.
8.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de elei.ção de seus
admin i stradores . Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercÍcio. Decreto de autorização, en se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionameoto expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assiD o êxigiF. Registro comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências
não se aplicam ao licitante que, quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de
forma regular nos termos do presente instrumento convo.atório, a referida documentação solicitada neste
subiten.
8.2.5. Balanço patrimonial e denonstrações contábeis do último exercício social, já exigÍveis e
aPresentados na forna da Iei, com indicação das páginas correspondentes do tivro diário êm que o mesmo
se encontra, bem como apresentação dos competentes ternos de abertura e encerramento, assl.nados por
pnofissional habilitado e devidamente registrãdos na junta cooercial competente, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios. Trãtando-se de empresa constituída há [enos de um ano, ou aque].a
que ainda não tenha realizado o fechamento do seu primeiro ano de existência no prazo legal, poderá
apresentar o Balaço dê Abertura assinado por profissional habiLitado e devidamente registrado na junta
comercial competente.
8.2,6. Regulôridade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos T.ibutos
Federais e à Dívida Ativa da União.
8.2.7. Certidões negativas das Fazendas Estadual e ltunicipal da sede do licitante, ou outro equivalente,
na forna da lei..
8.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a lustiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos ternos do Íítulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pê1o Dec.eto-Lei ne 5.452, de 1e de maio de 1943,
8.2.9. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7e, Inciso XXXIII, da Constituição
Federal - Att. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito
à partlcipação na licitação; e de subneter-se a todas as cláusul.as e condições do presente instnumento
convocatório, confome modelo - Anexo II.
8.2.19. Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante credenciado
e desejar nenunciar ao direito de interpor necurso e ao prazo respectivo nelativo à Fase de Habilj-tação,
concordando com o prosseguioento do certane licitatório, conforme modelo - Anexo II1.
8.2.11. Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus
responsáveis técnicos, quando fon o caso, frente ao conselho regional de fiscalização profissional
coí petente, da região da sede do licitante.
8.2.12. Prova de inscrição no cadastro t{acional de Pessoa lurídica CNPI, emissão com no máximo 60
(sessenta) dias da datã prevista pana abertura das propostas.
8.2.13. Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantiã por Tempo de Serviço FGTS-CRF,

apresentando a correspondente certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal, res pectivamente.
8.2.14. Certidão nêgativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sêde do licitante, a

ausência de prazo de validade expressa, a sua emissão não deverá ser superior a 90 dias a contar da data
prevista para abertura da(s) proposta(s).

8.3. Documentação específica:
8.3.1. Comprovação de prestação de garantia - item 6.8.1.
8.3.2. comprovêção de pleno conhêclmento das condições da obra ou sênviços - item 6.8.2.
8.3.3. comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.8.3.
8.3.4. Conprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3s da Leí 123/06, se for o caso,
sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado
e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da
apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa
forÍialmente assinada pelo profissional da área contábil, devidamente habilitadoj b) certidão slmplificada
emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A

ausência da referida declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do
enquadramento na forna da lêgislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante,
apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao t.atamento diferenciado e simplificado dispensado
a HE ou EPP, previstos nà Lei 123/66i
8.3.4.1.4 cooissão poderá promover diligência, na formã do art. 43, §3s, da Lei 8.666/93, dêstinada a

esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno porte,

8.4. Os documentos de Habilitação deverão ser o.ganizados na ordem descrita neste instrumento, pr
por um Índice correspondênte, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo d
autenticada por cartório coopetente, oembro da Comissão ou publicação em órgão da imprensa <

quando for o côso. Estando perfeitanente legíveis, sem contêr borrões, rasuras, emendas ou entr



dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas
uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, ã ausência do referido índice nâo inabilitará o
licitante.
8-5. A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausên.ia das cópias devidamentê
autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão na imprensa
oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope especÍfico, to.nará o respectivo
licitante inabititado. Quando o documento fon obtido via Internêt sua legalidade será comprovada nos
endereços eletrônicos correspondentes . Poderá 5er Lrtilizada, a critério da Comissão, a documentação
cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do oRC, para comprovação da autenticidade de elementos
aprêsentados pelo licitante, quãndo for o caso.

9. O. DA PROPOSTA
9.1. A proposta deverá ser apresentada en Ol(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicaçôes no anverso:

PREFEITURA I.TI.,NICIPAL DE DUAS ESTRADÀS
PROPOSTA OE PREçOS - ÍOMADA DE PREçOS Ne OOOO,/2O2Z
NOiíE DO PROPONENTE

ENDEREçO E CNP] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREçOS deverá conter os seguintes elementos:

9.2. Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificaçóes constantes deste
instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por
seu representante 1ega1, contendo no correspondente item cotado: discriminação, quantidade e valores
unitário e total expressos em algarismos, acompanhada de:
9.2,1. Planilha de quantitativos e preços;
9.2.2. Cnonograna físico-financeiro compatível com o prazo de execuçâo dos serviços;
9,2.3. Conposição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa de
Bonificação ou BenefÍcio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bêm como
o detalhamento dos encargos sociais.;
9.3. Havendo ãlguma inconreção na composição de custos Unitários da melhor proposta selecionada, será
concedido o prazo de A3 (três) dias úteis, cujo terno inicial corresponderá ao momento em que o licitante
for declarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do oRc, para apresentação de outna
composição, escoimada das causas que ensejaram a respectiva incorreção venificada.
9.4. A não apresentação de nova composição devldanente corrigida, no prazo acima pnevisto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93,
sendo facultado ao oRc convocar os licitantes re anescentes, na ordem de clãssificação, para a assinatura
do contrato, desde que atendidas as mêsmas exigências com relação a composição, e em iguais condiçôes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao pneço, ou revogar a licitação.
9,5. será cotado um único preço, marca, modelo para cada itêm, con a utilização de duas casas decimais.
Indicação em contrário está sujeita a correção observando-se os seguintes critérios:
9.5.1. Fa1ta de digitos: senão acrescidos zeros;
9.5.2. Excesso de dÍgitos: sendo o prineiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido,
caso contrário haverá o anredondamento do dígito anterion para nais e os denais itens excedentes
suprimidos,
9.6. A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograíra f ísico-f inanceiro e a Composição de Custos
Unitários, deverão ser assinadas por ResponsáveL Técnico da empresa. Propostas que apresentem o mesmo

Responsável Técnico serão desc lassificadas .

9.7. Fica estabelecido quê após divulgação da proposta vencedora, o licitante deverá enviar por e-nail
as Planitha de quantitativos e preçosj a composição de custos Unitário contendo, inclusive, o detalhamento
da cootposiçâg de Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos respectivos percentuais praticados (quando está
for pertinente no projeto) eo arquivo de FORI'IATO EXCEL. ESC LARECIIiíENTO: A referida exigência não sendo
cumprida, não terá corno o(a) nesponsável técnico(a) Engenheiro(a) civil do ORC, conferir todas as
planilhas citadas, inclusive a composição do LDI ê sêus nêspectivos pencentuais unitáríos, que é uma

exigência contida no editat e ponto de fis€alização e conferência dos Órgãos Fiscalizadores Icom condão
de fiscalizar o ORCI por isso, a ausência do CD contendo os arquivos cltados, culminará na desclassificação
da proposta [do licitante] e seus anexos, peta inviabilidade de se conferir unitarianente os percentuais
ãplicados em cada iten presente nas planil"has. AIém de ser uma exigência dos órgãos
FÍscalizadores/Garantidores Federais perante a Administração.
9.8.A proposta (seguindo as orientações contidãs nos anexos do edital) deverá ser ãssinada pelo
Responsável LêgaI (portador dos direitos: Proprietário ou Admin istrador ( es ) ou procurador, quando for o

caso, devida ente(es) comprovado(s). Já nos anexos que completam a proposta: Planilha de quantitativos
e preços; cronograma físico-financeiro com o prazo de execução dos serviços e a composição de custos
Unitá.lo contendo, inclusive, o detalhamento da composição de Lucros e Despesas Indiretas - LDI e dos
rêspêctivos pêrcentuais praticados deverão seren assinados Isobre carimbo próprio ou local especÍfíco
co seus dados] pelo responsável técnico da empresa IProfissional qualificado e competente em

fiscalizar/mooitorar/acoopanhar a execução da empreitada contratadal.
9.9.A pnoposta deverá ser redigida en lÍngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com c

alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e

pelo responsáve1, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos pnazos de ou

execução, dàs condições de pagamento, da sua validade que nâo poderá ser inferior a 60 dias'
informaçóes ê observações pertinentes que o licitante julgar necessáriàs.

outras



9.10. Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço
unitário pela quantidãde, o preço unitário prevalecerá.
9.11. Fica estabelecido que havendo divergência de pneços unitários para um mesmo produto ou servÍço,
prevaleceré o de Ítenor valor.
9.12. No caso de alteração necessária da proposta feita pela Comissão, decorrente exclusivamente de
incorreções na unidade de medida utílizada, observada a devida proporcionalidade, beo como na
multi.plicação e/ou soma de valores, prevafecerá o valor corrigido-
9.13. A não indicação na proposta dos prazos de entreBa ou execução, das condições de paganento ou de
suà validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralÍÍente as disposiçôes do ato convocatório
e, portanto, serão çonsideradas as determinaçóes nele contidas para as referidas exigências não sendo
suÍiciente motivo para a descl.assificação da proposta.
9.14. É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornêcido pelo ORC, desde que
esteja devidamente preenchido.
9.15. Será desclassificada a pnoposta que deixar de atender as disposiçõ€s deste instrumento.
9-16- Il{FORxAçÃo CO}TPLEHE TAR: entender-se-á coro PRoPOSTA DE PREç05 todos os elementos que influen€iam
ou auxiliam na sua confecção, portanto, a proposta é composta por todos os itens relacionados a este
tópico IPROPOSTA DE PREçOS] e deverá atender todas as disposições elencadas e exigÍdas nos itens acima
[PRINCÍPIO DA VINCULAçÃO AO INSTRUA1ENTO CON/OCATÓRIO].

10.O. Í,o CRITÉRIO PARÁ ]UL6Â}íEI{TO
10.1. Sel"á declanado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do presente
instaumento, apresentar proposta com menor valor global no correspondente item cotado, rêlacionado no
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
10.2. Havendo igualdade de valores entre duas ou nais propostas, e após obedecido o disposto nos Arts.
44 e 45 da Lei Complementar 123/96 e no Art. 3e, §2s, da Lei A.666/93, a classificação se fará através
de sorteio.
10.3, Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de cont.atação para
as microempresas e eílpresas de pequeno porte.
1O.4. Pa'"a efeito do disposto neste instrumento, entende-se por e[pate aquelas situações em que as
pr-opostãs apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até aO% (dez pot
cento) superiores à proposta mais bem classificada,
10.5. Ocorrendo ô situação de empate conforme acina definida, proceder-se-á da seguinte forma:
14.5.1.4 microêmpnesa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação en que será adjudicado em seu favor o
objeto Iicitado;
10.5.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou enpresa de pequeno porte, na forma do item
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrê na situação de empate
acima definida, na ordem de classificação, para exercÍcio do mesmo direito;
10.5.3. No caso de êquivalêncla de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6. l,la hipótese de não-contratação nos termos aci a previstos, em que foj. observada a situação de
empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado
será adjudicado êm favgt. da propostã originalmente vencedora do certame.
10.7. A situação de empate, nã forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
nâo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.O. DA ORDEIT OOS TRÁBAL}Os
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos não será observada nenhuma tolerância
quanto ao horánio fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido credenciamento dos
interessados. sodente participará ativanente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no
entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar,
11.3. 0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da
reunião, sendo que, a simples participação neste centamê implicâ nâ totâl âceitação dê todas as condiçôes
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4. Em nenhu a hipótese será concedido prazo pana a apresêntação de docudentação e/ou substituição dos
envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada à habilitação.
11.5. A Conissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e Ppoposta de Preços, e
rubricará juntãmente coú os participantes os fechgs do segundo.
11,6. Posteriormente abrirá os envel.opes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos
licitantes que examinem a docunentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas deverão ser
comunicadas a comissão, que as consignará na Ata de reunião.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, a coírissão analisará os documentos e as impugnações porventura formuladas
pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resul.tado da Fase de Habilitação. Entretanto, se
assiD julgãr nêcessário, poderá divulgar o rêsultado nultla nova reunião, registrando-se na Ata, ou Dediante
publiçação na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida
antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
11.8. Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao dirêito de recorrer na Fase de
conforme previsto no Árt. 43, fII, da Lei a.666/93, na mesma sessão poderá haver a abertura dos
Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao prazo recursal
legislação pertinente.



11.9. o envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante
inabilltado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
11.14. Encernada a Fãse de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão procederá
então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados habilitados, nubricará o
seu conteúdo e facultará o êxame da docunentação neles contidas a todos os participantes, os quais
poderão efetuãr impugnações, devidamente consignadas na Ata de reunião, quando for o caso.
11.11. A Comissão examinará os elenêntos âprêsentados, as observaçôes eventualmente apontadas,
declarando, êm seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os critérios
definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC.
11.12. Da reunião lavran-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que,
ao final, será assinada pela Comissão e licitantes presentes.
11.13. Em decorrência da Lei Complementar L23/O6, a comprovãção de regulâridade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato,
observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1- Âs microêrpresas e emprêsas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação,
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regulâridade fiscal e trabalhista,
dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope
Documentação, mesmo que esta apresente alguma restnição;
11.13.2. Havendo alguma restnição na coÍrprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for
declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do oRc, para a regularizãção da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da evêntuais certidões negativas ou positivas
con efeito de certidão negativa;
11.13.3. A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuÍzo das sanções pnevistas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC

convocar os licitantes renanescentes, na orden de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
11.14. Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elenentos constantes dos
envelopes Documentação e Proposta de Preços que foren abertos, serâo retidos pelã Comissão e anexados
aos autos do processo. l{o úesmo contexto, o envelope Proposta de Preços, ainda lacrado, do licitante
inabilitado que não for retirado por seu represêntante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos
da data de homologação do presente certame, será sumariamente destruído.

L2.O. DO CRITÉRIO DE ACETTABILTDADE DE PREçOS

12.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Íermo de Referência -
Especificações, na coluna código:
12.1.1. superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado.; ou
12,1.2. con indícios que conduzam a una presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério definido
no Art. 48, II, §1e, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possÍvel a i,nediata confirnação, poderá
ser dada ao licitante a oportunidade dê demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de
ô3 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos pneços, conforme pãrâmetros do nêsmo Art. 48, II,
sob pena de desconsidenação do item.
12.2. Salienta-se quê tais ocorrências não desclassifican automatica[ente a proposta, quando fon o cãso,
apenas o item correspondente.
12.3. O valor esti[ado que o ORC sê propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de Referência
-, que representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem
executados, referente ao comespondente item, está devidanente informado neste instrumento convocatório
- Anexo I.

13.0. DOS RECURí)s
13.1. Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos ternos do Art. 109 da
Lei Federal ne 8.666/93.
13.2. 0 recurso será dirigido à autoridade superior do oRC, por intermédio da Comissão, devendo ser
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:oo as aSioo horas, exclusivamente no
seguinte endereçoi Ruâ do comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB.

14.0. DA KI()LOGÂçÃO E ADJI,DICAçÃO
14.1. Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Co.rissão emitirá relatório concLusivo dos
trabalhos desenvolvidos no ce.tame, Fa{etendo-o a autoridade superior do ORC, juntaDente com os elementos
constitutivos do pnocesso, necessários à Homologação e Adjudicação da respectiva licitação, quando for
o c450.
14.2. A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC,

discordar e dei.xan de homologan, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela Conissão, revogar
ou considerar nula a Licitação, desdê quê apnesente a devida fundamentação exigida peLa legislação
vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.O. DO COTJTRATO

15.1. Após a homologação pefa Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notificado para,
dentro do ptazo de 05 (cinco) dias consecutivos da dãta de recebimento da notificação, assinar o
respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei
Federal ne A.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma.



15.2. Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade
de sua pioposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da
licitâção.
15-3. É permitido ao oRc, no caso do licitante vencedor não comparecêr pana assinatura do contrato ng
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, ha ordem de classi+icação, perâ
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, ou
revogar a presente licitação.
15.4. O contrato que eventualmente venha a ser âssinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com

a devida justiÍlcativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno dineito, conforme o disposto nos Arts. 77,78 e 79,
todos da Lêi 8.666/93; e êxecutado sob o regimê de empreitada por preço global.
15.5. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, até o respectivo linite fixado no Art. 65, § 1e da Lei 8.666/93, Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo
celêbrado entre os contratantes.
15.6. A diferença percentual entre o valor global do contrâto e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em favor do contratado em decorrência dê aditamentos que modifiquêm a planilha orçamentária.
15.7. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusâo de novos senviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referênciã e a taxa de gDI especificada no orçamento
base da licitação, subtraindo desse preço de referência a difêrença percentual entre o valor do orçamento
base e o valor global do contrato obtido no certame, com vistas a garantir o equilíbrio econômico
financeiro do contrato ê a anutenção do percentual de desconto ofertado pelo Contrãtâdo.

16.0. DÀS SAI{çôES ATXTiTTSTMTTVAS
16.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidãs e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantlda a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/93t a - advertência; b - multa de mora d€ O,5% (zeco virgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratadoj c -
multa de Lg% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participa. em llcitação e impedimento de contratar con a Administraçào, por prazo
de até 02 (dois) anos; e - declãrôção de i.nidoneidade para licitar ou contratar con a Adninistração
Pública enquanto perduraren os otivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, quafquer das penalidades
cabÍveis fundanentadas na Lei 8.666,/93.
16.2. 5e o valor da mufta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicãção
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier
a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1Í (un por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
16.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades prêvistas, realizar-se-á comunicação escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluÍdas as penalidades de advertência e multa de mora
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registnado
no cadastro correspondente.

a7.o. oa coi{PRo/açÃo DE ExEcuçÃo E REcEBTrrEiro Do oB]ETo
17.1. Executada a presente contratação e observadas as condiçôes de adimplemento das obrigaçôes pactuadas,
os procedimentos e prazos para .eceber o seu objeto pelo ORC obedecêrão, conforme o caso, à disposiçóes
dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

18.0. OO PAGA'4EÍ{TO

18.1. O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às nornas e procedimentos
adotados pelo oRc, da seguinte maneira: conforme execução de cada etapâ [serviços], mediante boletim de
medição advindo de fiscalização de profissional conpetente em confonnidade ao cronograma de execução.
18.2. O desenbolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adlmplemento, de acordo
com o cnonograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.
18,3. Nenhum valor será pago ao Contnatado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que the for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
18,4. Nos Casos de eventuais atrasos de pagaínento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concomido de aLguma forna pa.a o atraso, será adnitida a compensação financei.a, devida desde
a data limite fixada para o pagamento até a data conrespondente ao efetivo pagamento da parcela. Os

encargos monatórios devidos em razào do atraso no pagamento serão calculados con utilização da seguinte
fórmula:EM=NxVPxI,onde:EH=encargosmoratónios;N=númerodediasentreadataprevistapara
opagamentoeadoefetivopagamento;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=indicedecompensação
financeira, assim apurado: I = (TX + LOg) + 365, sendo TX = percefltual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos
dozê meses ou, na suâ falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do
referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa nais ser utilizado, sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser deterninado pela legislação
então em vigor.

19.0. DO REAIUSTAIIENTO
19.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.



19,2. Dentro do prazo de vigência do contrato e medlante solicitação do Contratado, os preços poderão

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da vaniação venificada no Índice Nacionâl
da Construção Civil - INCC a.umulado, tomando-se pon base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluÍdas àpós a ocornência da anualidãdê.
19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um êno será contado a partir dos
efeitos financeiros do úftimo reajuste.
19.4- No caso de atraso ou não divufgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância cafculada pela última variação conhe.ida, liquidando a diferença corrêspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar menória de cá1culo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorren.
19.5. Nas êferições finêis, o índice utilizado para neajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6. Caso o índice estabelecido para neajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser dete.minâdo pela legislação então eÍn

vigor.
19.7. Na ausência de previsão lega1 quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índlce oficial,
pana reajustamento do prêço do valor remanescente, poa mêio de têrmo aditivo.
19.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20.0. DAs DISPOSIçÕES GERÂIS
20.1. Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação refativa ao
(ertame, qualquer tipo de inden.izd(ão.
20.2. Nenhuma pessoa física, aindê que credenciada por pnocunação lega1, poderá nepresentar mais de uma

Licitânte.
20.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse púb1ico decorrente
de fato superveniente devidanente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofÍcio
ou por provocação de tercei.os, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.4. Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam decfaradas
feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos êutomatlcamente para o primeíro dia
útil subsequente, no ,resmo 1ocal e hora anteriormente previstos.
2A.5. O ORC por conveniência administrativa ou técni.a, se reserva no di.eito de paralisar a qualquer
tempo a execução da contrataÇão, cientificando devidamente o contratado.
20.6. Decairá do direito de impugnar pênante o ORC nos terÍnos do presênte instrumento, aquele que, tendo-
o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram
hipótese em que tal comunicado não tená efeito de necurso.
20.7. Nos valores apresentados pelos licitantes, já devenão estar incluídos os custos com aqulsj.ção de

material, mão-de-obra utilizada, impostos, encarggs, fretes e outros quê venhan a incidir sobre os

respe.tivos preços.
20.8. As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão
única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo facultada a mêsma ou ã autoridade
superlor do ORC, efl qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a

complementar a instrução do processo.
ZO.g- para dirimin controvérsias decorrentes deste certame, excluÍdo qualquen outro, o foro competente

e o da Comarcd de Pirpirituba.
20.10. AUTENTICIDADE E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE FOTOCÓPIAS: EM CONfOTMidAdE A LEI N9 73.726' DE 8 DE

OUTUBRO DE 2018, que institui o Selo de Desbu roc ratiza ç ão e Simplificaçâo, no que concerne aos artiSos
e incisos: <http://leglslacao.planalto,gov-br/1egis1a/tegislacao.nsflViw_Identificacao/1ei%2oL3.726'
2018 ?OpenDoc ument > art. 3e Na relação dos órBãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios corn o cidadão, é dispensada a exigência de: I - reconhecimento de

firma, devendo o agente administrativo, confrontando a asslnatura com aquela constante do documento de

identidade do signatário, ou estando este presente e âssinando o documento diante do agente, lavrar sua

autenticidade no próp.io documento; II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a compaFação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; Portanto, em

obediência ao que postula a neferida 1ei, que se destina a reconhecer e estimular o funcionamento da

administração púb1ica e melhorar seu atendiÍnento, eliminando as formalidades desnecessarias oLl

des proporc iona i s que frustrem ou dificultem as finalidades almejadas (concorrência) [art.: 7e, Pârágrafo
único, incisos: I e II], desobniga-se a autenticação das fotocópias apnesentadas ou rêconhecimento de

firma de documentos dos quais necessitem de aferição de autenticidade. sendo estas Iautenticidades],
realizadas no momento c,a sessão fNO CREDENCIMENTOI e enr casos especificos INA HABILITAçÃO]. Íodaviâ, o

paiticipante decidindo apresenta. suas fotocópias autenticadas por órgão coúpetente ICântório dê Notas

oficiais], desobriga a apresentações dos documentos originais no momento da sessão'
ZO-rt. O ORC por intermédio da CPL poderá aplicar a doutrina do Art. 48, § 3e (Quando todos os ficitantes
fonem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá flxar aos

licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova docunentação ou de outras propostas

escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para

tnês dias úteis.) da Lei 8.666/1993 e suas alterêçóes posteriores.
2A.12. Doutrinã para iníciô dos trabâ1hos respeitando o horário: este inst.umento não prevê to1êrância
para o início da sessão. Disclplinar-se-á como início dos trabalhos o nomento em que se recolhem as

documentações: de cnedenciamento (quando o licitànte desejar se credenciar) juntamente com os envelopes
de habilitaÇão e pnoposta de preços. Portanto, no horário marcador a cPL (composta pon seus flembros) irá
ênunciar o recolhimento das documentações e os presentes (licitantes) irão repassar estes ( c reden ciamento,
habilitação e proposta) ao membro daquela (cPL). após o recolhimento de todas as documentações nec(

parê a participação, nenhuma outra docunentaÇão se.á aceita daqueles que adentranem o rêcinto



recolhimento. Após recolhidas as documentações, tnamita as fases seguintes: de cnedenciamento e a depender
da modalidade, fases de habilitação e pnopostas e lances vêrbais.
Ressalta-se que para a doutrina do inÍcio dos tnabalhos, qualquer membro da cPL poderá recolhen os
docuflentos dos participantes fixando o horário determinado. lá os demais tramites seguintes (da sessâo):
credenciamento e a dêpender da modalidade, fases de habilitação e propostas e lances verbais, apenas
aquele ou aqueles que detém os poderes para tais procedimentos.
29.13. t{este edital, doutrinan-se-á o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2O\9, art. 8s, xII, alínea h,
arÍ-, 17, art. 47 e o 55, assim como o art. 55, da LEI Ne 9.784, DE 29 DE IANEIRO DE 1999
<http: // Iegislacao. plana1to. gov. brl tegisla/ legi s Iacao. nsf/viw_Identificacao/IeiX209.7841999?OpenDocumen
t>, que tratam do saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentâção, sem comprometer o teor
substàncial que dá respaldo juríd!.co (a intenção da sua exigência no edital.).

31 de Maio de 2022.



ESTATrc DA PÂRAÍBÂ
PREFEITURA IIIJÍ{ICIPAL DE [X,,AS ESTRAOAS

CO I5SÃO PERIiIA ÉiITE DE LICITAçÀO

AI{EXO I - T0,|ADA DE PREçOS ile OOOO5|2O22

TERI'O DE REFERENCIA - E5PECIFICAçÕEs

1.4. DO OBIETO
1.1. constitui objeto desta licitação: Contratação dê uma empresa especializada no ramo de construção
civll, para empreitada por nenop preço global: construção de Creche Padrão Tipo A Integra ParaÍba,
localizada no Loteamento Cidade A1ta, ltunicipio de Duas Estradas - PB, rêferente ao Convênio n" Or44 /2622
do Governo do Estado da Paraíba.

2.0. ]U5ÍIFICÂTIVA
2.1. considerando as necessidades do ORC, tem o presente teruo a finalidade de definir, técnica e
adequadamentê, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As caracteristicas e
especificações do objeto ora licitado são:

cóolco DISCRIüINÀçÃo I,,{IDÂDE QUÀI'ITIDÂDE P.UNITÁRIO P. ÍOTAL

1 OBRÂ: construção de creche Padrão Íipo A Integ.a Paraíba, Êmpreitáda 1 1.L2O.999'94 1.720-999'94
Iocali.zada no Loteanento cidadê AIta, t4unicÍpio de Duas por menor
Estrâdas - PB, rêfêrênte ao Convênio n" 0144/2022 do prêço
Governo do Estado da Paraíba. globaI

Íotal 1.12O.999,94

3.0. OBRIGAçôES DO COiITRÂTAIX)
3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concêrnentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhísta, bem cqro por todas as despesas e coopromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituin, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, inperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recêbimento e/ou pagamento.
3.3. l{ão transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo oediante prévia e

expressa autorização do contratante.
3.4. Hanter, durante a vigência do contrato ou outros instrúrentos hábeis, em comPatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitaçâo e qualificação exigidas no respectivo processo
licitatório, aprêsentando ao contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
3.5. Enitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apnesentou a documentação na fase
de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigaçóes assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técni.cas corres pondentes .

4.O.DO CRIÍÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS

4.1. Havendo pnoposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência -
Especificações, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo oRc, o item será desconsiderado; ou

4.!.2. Con indícios que conduzam a uma p.esunção rêlativa de inexequibilidade, pelo critério definido no

Art. 4g, II, §1e, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possívêI a imediata confirmação, poderá

ser dada ao ficitante a oportunidâdê de denonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultâdo o prâzo dê

Ol (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, confontle paràretros do nesmo Art. '48, II,
sob pena de desconsideração do item.
4.2. Satienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticanente a proposta, quando for o caso,

apenas o item correspondente.
+.3. O valor estimado que o oRc se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - valor de Referência
-, que representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a sereB

executados, referente ao correspondente item, está acima indicado.

5.O. d'ELO DÂ PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o nodelo de proposta de preços correspondente, podendo

o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornêcido, desde que seja devidamente preenchido,
confôrmê faculta o instrumento convocatórÍo - Anexo 01.

Secretárlo



ESTÀDO DA PÂRAÍBA
PREFEITURÂ IT'{ICIPÂL DE Dt'ÂS ESÍNAI)ÂS

C$IISSÂO PER'iIAI{ENTE DE LICITAçÃO

ÂI{EXO 91 AO TERIrc DE REFERÊKIA . PR@O§TA

TOIIIADA DE PREçOS Ne 00A65/2922

PROPOSTA

REF.: ToIUIDA DE PRÉçOS Ne Wsl2O22

OglETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, pana empreitada por menor
preço global: construção de Creche Pôdrão Tipo A Integra Paraíba, localizada no Loteamênto Cidadê Alta,
üunicípio de Duas Estnadas - PB, referente ao Convênio nô O1M/2O22 do Governo do Estado da Paraíba.

PROPS{EI'ITE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licj.tação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

UI{IDÂDE

Creche Padrão Â Intêgaa Parôíba, IocãIizada no
Alta, líunicípio de Duas -. PB, referente ao Convênio no O\4A/2O22

do Estado da ParaÍba.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA . R$

PRAZO - Item 5.9:
PAGA*íENÍO - Itefl 18.O:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:

Responsáve1

CNP]

DISCRIIT ÂçÃOCI,DI«)
1

preço
globaI

I de-_de-



ESTATD DA PARAIBA
PREFEITURA L ICIPAL DE I'IJAS ESTRA)Âs

coirssÂo PERIiÁ EITE DE LrCrrAçÃO

Ar{Éxo II - Ío+ tDA DE PREçoS |e W5l2q22

I4ODELOS OE DECLARAçÕES

REF.: TOIfADA DE PRÊçOS Ne dOOO5/2922
PRÊFEITURA I4UNICIPAL DE DUAS ESTMDAS

PROPOÍ{ENTE

CNP]

1.O - DECLARAçÃO de cumprimento do disposto no Art. 7!, Inciso )«XIII, da CF - Art, 27, Inciso V, da Lei
a.666/9!.

O pnoponente acima qualificado, sob penas da Lel e em acatanento ao disposto no Art. 7e inciso )«XIII da
constituição Fedêrâl, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos en trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
anosr en qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na fopna da
legislação vigente.

2.O - DÊCLARÂçÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Confonme exigência contida na Leí A.666/93, Art. 32, §2e, o proponente acima gualificado, declara não
haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente
licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de
informar ocorrências posteriores. RessaIta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de
idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, !íunicipal ou do Distrito Federal, arcando civil
e crÍlinalmente pela presente afirmação.

3.o - DEcLARAçÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condiçôes do correspondente instrumento
convocatório.

O pnoponente acina quôlificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOÍ,|IElASSINATURA/CARGO
Reprêsentante legaI do proponente.

OBSERVAçÃO:

A5 DECLARAçÕES DEVERÃO SER ELABOMDAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CAsO.



ESTÀDO DÂ PARÂÍBA
PREFEITURA íI,i.IICTPAL DE TXJAS ESTRADAS

CO'IISSÃO PER}IAI{EITE DE LICITAçÃO

AI{EXO III - ÍO AIrÀ DE PREçOS }te W5l2g22

MODELOS DO TERMO OE RENÚNCIA

REF.: To,4ADA DE PREçOS Ne OOOO5/2922
PREFEIÍURÂ IITJÍiIICIPAL DE DUAS ESTRÁDAS

PROPONENTE

CNP]

1.0 - TERllo DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da LeI 8.666/9).

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lel 8.666193, aceitar
o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação prelininar do processo em êpigrafe,
efetuada nos termos do respectivo instrunento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer
intenposição de recurso previsto na legislação vigente, ben com ao prãzo cor.espondente e concordando,
portanto, com o prosseguimento do certame, Declara ainda que, êm havendo a ocorrência de qualquer
igualdade de valones entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art.
3e, § 2s, da Lei 8.656193, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva
classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato púb1ico, conforme previsto
no Art. 44, § 2e, do referido diplooa legal.

Local e Data.

NOIiIE /ASSINATURA/CAR@
Representante legaI do proponente.

OBSERVAçÃO:

O ÍER'1O DE RENÚNCIA DEVEú SER ELÂBORÂDO EI4 PAPEL TIHBRÁDO DO LICITANTE, QUA''IDO FOR O CAsO.



ESTÂDO OÁ PÁRÂÍ8Â
PREFEIÍURA I,IU ICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COÍiIISSÃO PER,,IAT{EiITE DE LICITÂçÃO

Ât{Exo rv - T0taoa DE PREços |e w5l2o22

MINUTA OO CONTRATO

COÍ{TRATO àle: ,..,/.,. -CPL

ÍERI1o DE COÍ{TRATO QUE ENTRE SI CELEBRÁ'I A PREFEITURA I{UNTCIPAL DE DUAS

ESTRAOAS E ........., PARA EXECUçÀO DE OBRA CONFORME DISCRIMTiiADO NESÍE
INSTRUI4ENTO ÀlA FORÍ9IA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal dê Duas Estradas - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Ouas Estradas - P8, CNPI ne 6a.787 .ga2/OOO1- 10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally FeLix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publi.a, residente ê domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.SO4-4O, Carteira de
Identidade ne 1.57O.572 SSP, doravante siBplesmente CONTRATANTE, e do outro lado .....,...

- ..., CllPl ne .,......., neste ato representãdo por .... residente e domiciliado
nâ ,..., .... ..,, CPF oe ...,.....r Carteira de Identidade
ne ...., doravante siftplesmente COI'ITRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente cont.ato,
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cúUsuLA PRIÊIEInÂ - Dos Ft,I{oA,,IETiToS:
Este contrato decorre da licitação oodalidade Tomada de Preços ne WO5/2O22, processada nos termos da
Lei Federal ne 8.666, de 21 de lunho de 1993; Lei Coflplementar ns 123, de 14 de Dezembro de 2@6; e
legislação pertinente, consideradas as alte.ações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUITIDA . DO OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil,
para emprêitada por nenor preço global: construção de Creche Padrão Tipo A Integra ParaÍba, localizada
no Loteamento Cidade Alta, ltunicÍpio de Duas Estradas - P8, referente ao Convênio no Of44/2O22 do Governo
do Estado da Paraíba.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Toflada de Preços
ne Oooo,/2o22 e instruções do contratante, documentos esses quê ficam fazendo partes integrantes do
presente contnato, independente de transcriÇão; e sob o regime de empreitada por preço global.

CúI'SULÂ TERCETRÁ - Do VALON E PREÇO§;

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (,..).

CLÁUSULA QUARÍA - Do REA]USÍAiEÍÚTOI
os preços contrâtados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contnato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de un ano, na mesma proporção da variaçào verificada no Índice Nacional da

Construção Civil - INCC acumulado, to ando-se pon base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluídas aPós a ocorrência da anualidade-
Nos reajustes subsequentes ao primeito, g intenregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustaírento, o Contratante pagará âo Contratado a

importân€i.a calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo, Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nôs af€riçôes finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser determinado pê14 legislêção então em

vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial,
reajustamento do preço do vâlor remanescente, por meio de termo aditivo.
0 reajuste podêrá ser realizado por apostilamento.

CUÍUsULA QUI ÍA . DA MTAçÃO:
As despesas correrão por conta da sêSuinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
Convênio n" A!44/2822 Governo do Estado da ParaÍbô:
Classificação Orçamentánia n" 22LOL.12.36a.5066.2769.OOOOOOOO2A7 .4MO57OO.54OaO (RO no l@L4/ 2O2

para



Recursos Pnóprios do Í.1unicÍpio de Duas Estradas - PB:
g4.go - t2.365.205?.L948 - 571 - 449051.01,

CúUSULÀ SEXTA - DO PAGA}IEiIÍO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do cootratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
conforme execução de cada etapa Iserviços], mediante boletim de medição advindo de fiscalização de
profissional competente en conformidade ao cronograna de execução.

CUÚSULA SÉTI}iA . Tx)s PRA:zos C DÂ vIGÊ cIÂ:
Os prazos máximos de inÍclo de etapas de execução e de conclusão do objeto ona contratado, que admiten
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no A.t. 57, § 1s, da Lêi a.666/93, estão abaixo indicados
e serão conside.ados da emissão da ordem de serviço;
a - InÍcio: 5 (cinco) dias;
b - conclusâo: 6 (seis) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de suã assinêtura;
podêndo ser promogada nos terntos do Art. 57, da Lei A.666/9).

CLÁUSULÂ OITAVA . DAS OBRIGAçõES DO CONTRATA TE:
a - Efetuan o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas
cláusulas do prêsênte contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios necessánios para a fiel execução da obra contrâtada;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidadê da obra, exercendo
a mais anpla e cofip1eta fiscalização, o que não exine o Contratado de suas responsabilidades contratuais
e legais;
d - Designãr representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrêto, nos termos da nonra
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros para assistência e subsídio de lnformaçôes pertinentes a essas atribuições.

cuÁusulÂ ot{/r - DAs oBRTGAçõES Do CoNTRATADO:
a - Executar devidaEente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dent.o dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rãmo de atividade relôcionada ao objeto contratual,
com observância aos prazos estipulados;
b - Respon sabiliza r - se pon todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer títu10, perante seus
fonnecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacltado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da execução do contrãto, quê o
represente integral ente elrl todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, deconrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferin ou subcontratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - líanter, durãnte a vigência do contrato, em coflpatibilidade coo as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

cúUsUtA oÉcI'1A . DÂ ALTERAçÃo E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Art, 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mêsmas condições contratuais, os ac.éscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, até o nespectivo limite fixado no Art. 65, § 1e da Lei a.666/93. Nenhum acréscino
ou supressão poderá excêder o limitê êstabêlê.ido, sã1vo as supressões resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes,

CLÁIJSUUI DÉCII,IA PRT EIRÂ . DO RECEBIiIEI{TO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adhplemento das obrigações pactuadas, os
p.ocedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, confor'fle o caso, às
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLiíUSULA DÉCTIA SEGU]I)A . DAS PEMLIDÂDES:
a recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos le8ais, sujeitará o contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penafidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.656,/93: a -
advertência; b - multa de nora de O,5% (zeto vÍngula cinco por cento) aplicãda sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto orã contratado; c - nulta de fg"l (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato.; d - suspensão temp?rári
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de ate 021(dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
perdurarem os motivos detenminantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação per
própria autoridade que aplicou a penalidadê; f - simultaneamente, qualquer das penalidades ca
Íundamentadas na Lei 8.666/93.
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cúUsuLA DÉcIxA TERCEIRÁ . DA Cd,IPEXSAçÃO FIIÜIiICEIRÁ:
Nos Casos de eventuais atrasos de paganento nos temos deste instrunento, e desde que o contratado não

tenha concorrido de alguma foÍ'ma para o atraso, será âdmitida a compensação financeira, devida desde a

data llmite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo Pagamento da parcela. os encargos

moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com util.ização da seguinte fórmula:
EM=NxVpxI,onde:Et4=encargosmoratórios;N=númerodediasêntreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento.; Vp = v;tor da parcela a ser paga; e I = indice de comPensação financeira, assin
âpunado: I = (rx : 1Oo) + 365, sendo Íx = percentual do IPCA-fBGE acumulado nos últimos doze meses ou,
na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice
estabelecido para a compensação financeina venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substÍtuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigo.,

CLÁUSULA DÉCIÍIIA QUARTA . DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegen o Fono da Comanca de Guarabira-

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Duas Estradas - PB, ... de .. , ,... ...... .. de .... .

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO



ESTÂOO DÂ PARAÍBA
PREFEITURA IitrJ ICIPAL OE OUÂS ÉSTRADÂS

AVISO DE LICITAçÃO
TOí,fADA DE PRÊçOs Ne OOoOS/2O22

Tonna público que fârá realizar através da Comissão Permanente de Licitaçâo, sediada na Rua do CoÍrercio,
23 - Centro - Duas Estrãdas - PB, às 09:00 horas do día 20 de lunho de 2922, licitaçâo modalidade
Tomada de Preços, do tipo menor preço, paaa: contratação de uma empresa especializada no rano de
construção civi1, para empreitada por mênor preço gl.obal: construção de creche Padrão Tipo a rntêgrâ
Paraíba, localizada no Loteamento Cidade AIta, MunicÍpio de Duas Estradas - PB, neferente ao Convênio
n" oLM/2022 do Governo do Estado da Pãraíba. Fundamento legal: Lei Federal ne a.666/93 e suas alterações
posteriores. Informaçôes: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 99158-0654.

Duas Estradas - P8, 31 de tlaío de 2022.
Luis Carlos [alaquias da SiLva

Presidente da Conissão
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ESTADo DA PARÂÍBA
PREFEITURA T4UNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICÍTAçÃO
TO|4ADA DE PREçOS Ne OOOOS/2O22

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sedlada na Rua do

Cooercio, 23 - centro - Duas E5tradas - PB, às o9:OO horas do día 20 de lunho de 2922, Iicitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratôção de uma empresa especializada no
ramo de construção civil, para empieitada por menor p.eço global: constnução de creche Padrão Tipo A

Integra ParaÍba, localizada no Loteamento Cidade Atta, l4unicípio de Duas Estradas - PB, referente ao
Convênio no OL44/2O22 do Governo do Estado da Paraíba. Recursos; Convênio no 0744/2022. Fundamento
legal: Lei Federal ne 8.666/93 e suas alterações posteriorês. Informaçôes: no horário das 08:00 as

13:oo horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99158-0654.
Duas Estradas - PB, 31 de ,4ôio de 2022.

Luis carlos Balaquias da Silva
Presidente dà cofiissão

PUBLICAR:
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Ementa Diário Oficial Aviso Tomada de Preços n' 00005/2022

ESTADo DÂ PARAÍBA
PREFEITURA IIJÍIICIPÂL DE OUAS ESTRADAS

avrso DE LrcrraçÂo
roflÁDÀ D€ PREçOS Ne SgssS/2O22

Íorne púb1ico que fará reâlizar âtrâvés da Cofiissão PEnrânente de Licitaçâo, sediada na Rua do
Cooercio, 23 - Centro - Duas €stradas - PB, às 09:00 horas do dia 20 de luího de 2022, licitâção
íDdalidade Tomadà de Preços, do tipo ,enor preço, para: Contratâção de uma erpresa especlall2ada no
râno de coflst.ução .iviI, para enpreitadã por enor preço globâl: construção de creche Padrão Íipo A
Integrã ParãÍbâ, localizadã no Loteamento Cidade Alta, MunicÍpio de Duas Estradas - PB, refer€nte ao
Cohvênlo no ol44/2a22 do Govêrno do Estado dã PãraÍbâ. Recursos: convênio no oa44/2922" Fundanento
Iegal: Lei Federal ne A.666/9) e sues âlterações posteriores, Infornaçõês: no horárÍo das 08:00 as
13:90 horas dos d1a5 úteis, no enderêço suprâ.ítado. Têlêfonê: (83) 991sa-06s4-

Duas Estradas - PB, 31 de l,aio de 2922-
Luis carlos llalaquias da silva

Prêsidêntê dâ cdnissâo

DúRIo oFICTAL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal ne 42/2O0O, de 21de dezembro de 2000.

CtrcurçÃO - el'-ErnÔttlCA - ENDEREçO: https://duasestradas-pb.gov.brl.ãtêsory/imprens a/diaÍio-oÍicial/

- crRcurçÃo-
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CRISTIA§*o FDRRf,IIRÀ Uo:\T[rnO

PitÍclto Cor3litü.ioDl

P(DTEIT( R\ \Ír'\tCtP.r.L DE CÀ"rPOR:r

[\TR,\]O DE ÂBO§TII.,\\II'NTO
oDrtr ro: 

^QL,IsIÇÀo 
H.rTU8-q. DE IIIÀTERIAIS Dt\trRSOS PAR{ ILLltr.ttNÁçÀO PaALM

PÀR^ VUNI(]PIo D!: C rll()llÀ PB ltlND^Iíl:Nl() I-1.:(;^l : 
^.Lsão 
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Jotu For.oa - QuaÉa-Íêlra, 01 do Junho dê 2022
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CR|§TI-{\O Ff, RNEIR.À MONTEIBO
fhÍálo i-iníhú.loúl

PNETf, ITTIRÂ I{TIIüCIf.{L Df, AGIIIAR

EXTRÂTO DÉ C,ONTRATO
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dc PrÊsG r" 00022,2022.
CONÍRÂT^NTÉI: PEf.inm Muicip d. Âgtrir
CONIRÁTArX): Josú Éds com(§
OBIETO:A(o rd.çào de mpÍ.$ oü p.sm lisicâ p$r o fome.imento d. produros honifr'úigl8rjcirús
d6ti6 s ÍK.tula dos Àl@6 d.§ sdss eBicipàiô. CRAS. CÀPS. scFv. d.mis s§.lei6. .
E di.rã d. 5ürs nc.6sidâd6. ül. ia ô micio dc 2022.
\iq.LOR DE RS: 3ó-4tó.50 lúidr € s€rs Eil- Sl!úo(úlG e ôl|êtrla € s€is Íêris € crnqti€otâ ctluvos).
PAr\Zo: D. 6iitrãlEà do .oatrito .lé ll l? 2022.
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Obr.
coNsTRUçÂo DE cRÉcHE PADRÃo TIPo A IT{TÊoRA PARAIBA,
No MuNtclPÍo DÊ DUA§ ÊsrRADAs . pB

Benoos
stNAPt " 09t202t .
P.ralbá
stcRo3 . 0712021 .
P.rqlba
stcRo2 .1,t/2018.
P.r.lbe
ORSE.09/202í.Slrgip.

B.D.t.
25,450/0

Encargos Soalals
Oêgon!râdo:
Horista:8ô,69%
Mênsâlista:48,16%

Códlgo Banco

1776 oRSE

93584 SINAPI

s9059 StNAPt

00005055 siNAPr

93358 SINAPt

96995 §tNAPt

s6386 StNAPt

00000370 stNAPt

96616 StNAPt

96555 StNAPt

s6534 StNAPt

96543 STNAPt

s6546 StNAPt

Valor Unlt

250,00

710,10

45.60

1.005,81

85,00

453,67

498,98

70,15

18,85

16,13

Valor Unlt
oom BOI

313,62

890,82

57,20

1 261 ,78

69,17

41,S3

7,02

106,63

569,12

625,97

88,00

23,64

20,23

Totâl

38.503,34

2.508,96

26.724 60

8.008 00

1.261,78

35.990,29

6.739,92

2.707 ,42

1.63S,52

24.903,43

125.904,92

2.054,52

23.117,47

42.732,80

11.011,5'1

44.501,95

Pêso (%)

x,43 yo

0,22 "/o

2,38 %

0,71./"

0,1 't %

3,21 %

0,60 0/"

0,24 0k

0.15 0/"

2,22 0/,

,t1,21%

0,18 a/o

2,06 %

3.81 0/"

0,98 %

3,57 L

D.scrlsão

sERVrçOS PRELTMTNARES

Placâ de obrâ êm chapâ galvanizada 26

ExEcuÇÂo DÊ DÉpósrro EM cANTÊtRo DE oBRA EM cHApA DE
MADETRA coMPENSADA, NÃo tNôLUSo MoBtLtÁRlo. AF_04/20i6

LocAcAo coNVENcroNAL DE oBRA, uÍtltzANDo cAsARtro DE ÍÁBUAS
coRRrDAs PoNTALETADAS A CADA 2,00t\,4 " 2 uTtLtzAÇÕEs. AF-10/2010

PoSÍE DE coNCRETo CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 845'1)

MOVIMENÍO DE TERRAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CÔM PROFUNDIOADÉ MENOR OU IGUAL A
1,30 Lí. AF 02/2021
RÊATERRO MANUAL APILOADO COM SOOUETE. AF-10/2017

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATÊRRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO " EXCLUSIVE §OLO, ESCAVAÇÂO,
CARGA E TRANSPORIÉ, AF 1112019
AREIA IVEDIA - POSTO JAZIDÁJFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
ÍRANSPORTE)
It{FRA.ÊSÍRUÍURA: FUNoAçóEs

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EI\,4 BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATA§. AF 08/2017
CONCRETACÊM DE BLOCOS OE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMÊ, FCK
30 MPA, COM USO DE JÊRICA LANÇAMENTO, ADENEAMENÍO E
ACABAMENTO. AF 06/2017
FABRTCAÇÃo, N4oNTAGE[, E DESMoNTAGET\,{ DE FôRMA PARA BLoco
DE CORoAMENTo, EM MADÊlRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÔEs.
AF 06/2017
ARI,1AÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAIVE E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA"
60 DE 5 MÍú . MONÍAGEM. AF 06/2017
ARfulAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE lO IVM - MONTAGEIII, AF 06/2017
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3.6 96547 STNAP| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDMME OU SAPATA UTTLIZANDO AÇO CA- KG 147,4 13,78 17,28 2.547,07 0,23o/o
50 DE I2.5 MM . MONÍAGEM. AF 06/2017

4 SUPERESTRUTUM 217.191,89 19,37 %

4.1 CONCRETO ARMADO PARA SUPERE§TRUTURA . PILARES 29.429,07 2,ô3 %

4.1.1 92718 SINAPI CONCRÊTAGEI.1 DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO OE BALDES ÊM m! 8j2 509,46 639,11 5.189,57 0Á8%
EDIFICAÇÂO COM SÉÇÃO MÉDA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M"
. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

4,1.2 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DÊ FÔRMÀ DE PILARÊS RÉTANGULARES Ml 161,1 4'1,46 52,01 8,378,81 0,75 O/A

E ESTRUTUMS SIMILARES, PÉ.DIREITO SIMPLES, E[4 CHAPA DE
|\4ADEtRA COMPENSADA REStNADA, 8 UTTLTZAÇoES. AF_09/2020

4.1.3 92762 StNApl ARI/{AÇÃO DE PTLAROUVTGA DE UMA ÊSTRUTURA CONVENCTONAL OE KG 447,2 15,25 19,13 8.554,S3 0,76%
CONCRETO ARMADO EM UM EOIFÍCIO OE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
uTrLtzANoo AÇo cA"50 DE 't0,0 MM - MoNTAGEM. AF-l2/2015

4.1.4 92763 StNAPt ARMAÇÃO DE PILAROUVTGADE UMA ESTRUÍURA CONVENCTONAL DE KG 211,7 í3,06 ',t6,38 3.467,64 0,31 o/o

CONCREÍO ARMADO EM UM EDIFICIO OE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DÉ 12,5 MM - MONTAGEI\i1. AF_'12./2015

4.1.5 92759 SiNAPI ARMAÇÂO 0E PTLAR OU V|GA DE UMA ESTRUTUM CONVENCTONAL DE KG 181,3 16,88 21.1? 3.E38,12 O,U o/o

CONCRETO ARI\4AOO EM UI\4 EOIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTtLtzANDO AÇO CA-60 DÊ 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015

4.2 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTUM. VIGAS 6í,3iIí,54 5,47 %

4.2.1 92729 SINAPI CONCREÍAGEI\4 DÉ VIGAS E LAJES, FCK!20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS m' 20,66 430,51 90,07 '1í.157,84 1,00%
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELÉVADOR DE CABO EM
É0rFrcAÇÃo DE ATÉ 16 ANDARES, co[,t AREA MÉD|A oE LAJES irENoR
oEu IGU^LA 20 M: - LANÇAI/ENTO, ADÉNSAMENTO E ACABAMENTO.

4.2.2 92480 stNApi MoNTAGEM E oEsMoNÍAGÉM DE FôRMA DE vtGA, EScoMMENTo m, 340,23 48,33 60,62 20.624,74 I,u %
METALtco, pÉ-DrRElÍo stMpLES, EM cHApA DE MADETRA pLASÍtFtcADA,
i8 uTtLtzACôEs aF 0g/2020

4.2.3 92760 srNApt ARMAÇAo DE prLAR ou vtcA DE UMA ESTRUTURA coNVENcloNAL DÊ KG 4,6 í6,s6 21,27 s7,84 o,o1%
coNcRETo ARMADo E[/l uM EDtFlcto DÉ MúLTtpLos pAVtirENTos
uÍlLtzANDo AÇo cA-50 DE 6,3 r\rM - MONTAGEM. AF_l212015

4.2.4 92762 StNApl 
^RMAÇÁO 

DE PILAR OU V|GA 0E UMA ÉSTRUTUM CONVENCTONAL OE KG 978,7 15.25 13.13 18.722,53 1,67 Y.

CONCRETO ARMADO ÊM UM EDIFICIO DE MÚLIPLOS PAVIMENTOS
uÍlLlzANDo AÇo cA.50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_l2/20't5

4.2.5 92763 StNApt ARMAÇÃO DE PiLAR OU V|GA DÊ Ut\rA ESTRUTUM CONVENCTONAL DE KG 203,5 ',13,00 16 38 3.333,33 0,30 o/o

CONCREÍO ARMADO EM UI\,4 EDIFICIO OE MÚLTIFLOS PAVIMENTOS
UTIL|ZANDO AÇO C4.50 DE 12,5 MM - MONTAGEtVI. AF-1212015

4.2.6 92759 S|NAPI ARI.íAÇÀO 0E PTLAR OU V|GA DE UMA ESTRUTUM CONVENCIONAL DÊ KG 349,8 16,88 21,17 7,405,26 0,66 o/o

CONCREIO ARMAOO EM UM EDIFICIO DE MÚLÍIPLOS PAVIMENTOS
uÍtLtzANDo AÇo cA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015



4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.1

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

44,1

88,2

242,42

151,77

11,54

109,37

í90,39

14,47

137,20

93182 SINAPi

93184 SINAP]

93194 StNAPI

101964 SLNAPT

92726 S NAPt

92785 SLNAPT

92786 S NAP|

92787 STNAPt

92784 SINAPt

92268 SINAPt

CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA . VERGAS

VÉRGA PRÉ.MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÁO.
AF 03/2016
VERGA PRÊ.MOLDADA PARA PORÍAS COM ATÊ 1,5 M DE VÃO.
AF 03i2016
CONTRAVERGA PRÉ"MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
coMPRI\,ENÍO. AF 03/2016
LAJES

LAJÉ PRÉ.MOLOADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVÉNCIONAL, ALTURA TOTAL
DÀ LAJE (ENCHTMENTO+CAPA) = (B+3). AF*11i2020

CONCREÍAGÊM DE VIGAS É LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES i/AClÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA E[T EDIFICA9ÃO CO[J AREA
[.íÉDIA DE LAJES I\,{AIOR QUE 20 I,,. LANÇAMÉNTO, ADENSAMENTO E
ACARÁÀ,IFNTO AF 121'í)15
ARI\,,IAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÁO TÉRRÉA OU SOBRADO UTILIZANDO AçO
CA-50 DE 6,3 MM.I\,IONÍAGEM. AF-122015

ARMAqÃO DE LAJE DE UMA ESTRUÍURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARI\4ADO EM UMA EDIFICAÇÁO TÊRREA OU SOBRADO UÍILIZANDO AÇO
cA-50 0E 8,0 f,4M - MONTAGEM. AF_122015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UI./A ESTRUÍURA CONVENCIONAL DE CONCREÍO
ARI\,IADO EM UMA EDIFICAÇÂO TÊRRÉ.A OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
cA-50 0E 10,0 t\rM - MoNTAGEM. AF_122015

ARMAÇÁO DE LAJÉ DÊ UI\,,IA ESTRUTUM CONVENCIONAL OE CONCRETO
AR|\.,iADO EM UMA EOtFtCÀÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
cA-60 0E 5,0 Mt\,,t- MoNTAGÊM, AF-1212015

FABRICAÇÁO DE FÔRMA PARA LAJES, ÉM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASÍIFICADA. E = 18 MM. AF 09i2020
PAREDES E PAINEIS

ELEMENTOS VAZADOS

ALVÊNARIA DE VEDAÇÁO CO]\' ELEMENTO VAZADO OE CONCRETO
(COBOGÓ) OE 7XsOXsOCM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COIV
PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020
TÊXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO,
AF 09/2016
ALVENARIA DE VEDAçÂO

ALVENARIA DE VEDAÇÁO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORTZONTAL DE 14X9X1gCM (ESpÊSSURA 14CM, BLOCO DETTADO) DE

PAREDES COM AREA LIQUIDA [,llAIOR OU IGUAL A 6M'COM VÃOS E
ARGAMASSA DE A§SENTAi,4ENTO COM PREPARO EM BÊTONEIRA.

63,28

37,52

63,28

555,02

1,85

486,1

3,3

22,7

59,59

41 28

30,08

40,46

14311

403,35

17,26

16,85

15,34

17,30

s4,41

51,78

37,73

50,75

179,53

506,00

21,65

21,13

19,24

21,70

118,43

7.903,71

3.276,6s

1.4't 5,62

3.211,46

í 18.5í7,57

99.842,74

936,10

54,12

10.271,29

63,49

492,59

7 .057 ,24

129.4S3,33

9.672,,(4

8.396,19

1276,25

í 19.820,80

33.260,02

0,7'l %

0,29 %

0,13 %

0,29 %

10,51./"

8,89 %

0,08 9/o

0,00 0/o

o,92%

0,01 %

0,04 "/"

0,63 %

11 ,55 %

0,86 %

o,75%

0,11 %

10,69 %

2,97 %

KG

KG

KG

101161 SINAP|

95305 S NAP|

87525 S NAPI



5.2.2 87525 StNApt ALVENARTA DE VEDAÇÁO DE BLOCOS CEMMTCOS FURADOS NA mz 482,08 ',109,37 137,20 66.141,37 5,90 %
HORIZONTAL DE 14X9X1gCM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)DE
PAREDÉS COM ÁRÊÂ LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÁOS E

ARGAMASSA DÉ ASSÊNTAMENIO COM PREPARO EI,I BEÍONÊIRA,

5.2.s .to2253 srNApr ôtrvrt%ilil'soNrrlnre, TtPo cABtNE, Er\,r GRANTTo crNzA PoLrDo, ESP = m. 2sJ1 5s9,r6 701,46 2o.4rs,5o 1,Bz%
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III.E, ÊXCLUSIVE
FERRAGENS. AF O1/202,I

6 ESQUADRIÀS 66.0íE,E, 6,0f Yo

6.t PORÍAS DE MAOEIRA 20.755,41 2,57'/o

6..1.1 so79o stNAPt KtÍ DE PORTA-PRONTA DE MADETRA EM ACABAI,IENTO MELAMINICO UN 21 636,06 797,93 16.756,53 1,49%
BRANCO, FOLHA LEVE OU ['ÉDIA, 8OX2lOCIVI, EXCLUSIVÉ FECHADURA.
FIXAÇÂO COM PREÊNCHIMENTO PARCIAL DÊ ESPUMA EXPANSIVA.
FORNECTMENTO E TNSTALAÇÁO. AF_l212019

6.1.2 9076E SINAPI KIT DE PORTA.PRONTA OE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 6 6í5, 772,32 4,633,92 O,41'/.
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 6OX21OCM. EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAÇÀO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA ÉXPANSIVA "
FORNÉCtMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_1212019

6.1.3 90842 S|NAPI KtÍ DE PORTA DE ITADEIRA PARA PINTURA, SEM|-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN E 737,84 925,62 7,404,36 0,66 %
PADRÁO MÉDIO, 7OX21OCM, ESPESSURA DE 3,5C[,4, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA
COM EXECUçÁO DO FURO. FORNECIMENÍO E INSTALAçÃO. AF-1?J2019

6.2 PORÍAS OE FERRO ,.894,14 O,17 %

6.2.1 94805 SrNApl PORTA DÉ ALUMINIO DE ABR|R PARAVTDRO SEr\4 GUARNIÇÁO, UN 2 754,94 947,07 r.894,14 0,17 y.
87X21oCM, FixAÇÃO COM PARAFUSOS, TNCLUSTVE VTDROS -
FORNECII\,IENTO E INSÍALACÁO. AF 12120.19

6.3 JANÉl-Às DE FERRO 17.t21,26 3,33 %

6.3.1 94559 SINAPI JANELA OE AçO TIPO BASCULANIE PARAVIOROS, cOM BATENTE, m' 12,90 713,82 895,48 11.605,42 1,M o/o

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR É CONTRAMARCO, FORNECIMENÍO E
rNsTÂt ÀcÃo aF 12t2n1§

6.3.6 94570 S|NAPI JANELA OE ALUMINIO OE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, CO[/ m2 38,88 527,36 661,57 25.721,84 2,29%
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERMGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTMMARCO, FORNECIMENTO E
rNsÍAl ÂnÃô 

^F 
1rrn1e

7 COBERTURÂ 70.625,17 6,30 %

7.1 94446 StNApi TÊLHAMENTO COi.í TELHA CERÂM|CA CAPA-CANAL, T|PO PLAN, COt\4 mz 551,73 33,30 4',t,77 23,045,76 2p6%
I\.,!AIS DE 2 AGUAS, INCLIJSO TMNSPORTE VERTICAL. AF.O7I2019

7.2 94219 S NApl CUMEÉrRA E ESP|GÁO PARA TELHA CERAMTCA EMBOÇADA CO[,ll r.,i1 141,24 20,81 26,10 3 686,36 O,s3 %
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (clMENTO, cAL E AREIA), PARA TELHAOoS
COM MAIS OE 2 AGUAS, INCLUSO TMNSPORTE VERTICAL. AF 07/2019



7.3 94227 S|NAPT CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 5,59 61,79 77,51 433,28 O,04 o/o

DESENVOLVIMENTO OE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
AF 07/201C

7.4 92541 SINAPI TRAMA DE LIADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA m' 551,73 6279 78,7"1 43.459,77 3,88%
ÍELHADOS DE ATÉ 2 AGIJAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VÊRTICAL, AF O7l2019

I |i,PERiIEABTLIZAçÀO 17.2f2,20 1,54o/o

8.1 98546 StNApt |MPÊRMEAB|LTZAÇÁO DE SUPERFÍC|E COM MANTA ASFALÍICA, UMA mr 121J3 ?4,A2 93,86 t1.988,73 1,07 o/ô

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÀO DÉ PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF 06/2018

8.2 98557 SiNAPI TMPERMEABILIZAÇÀO DE SUPERF|CIE COM EMULSÃO ASFALÍICA,2 m. 152,13 27,69 34,73 5.283,47 0,47 y"

DEMÁOS AF 06/2018
I REVESTTMENTOS DE PAREOES í05.435,02 9,410/.

9.i 87879 S|NAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTUMS DE CONCRETO m' 1047,95 2,88 3,61 3.783,09 0,34 o/.

INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 4OOL. AF_06i2014

9.2 E7894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SÉM PRESENÇA DÊ VÃOS) E Ml 523,98 4,60 5,71 3,023,36 O,27 Y"

ÊSTRUTURAS DE CONCRETO DÊ ÊACHADA, COI/ COLI.iER DE PEDREIRO,
ARGAI\4ASSA TRAÇO 1i3 COM PREPARO EM BETONÊIRA 4001. AF_06/2014

9.3 87876 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m' 545,27 7,57 9,49 5.í74,61 0,4A ó/"

INTERNAS, COM ROLO PARÁ TEXTUM ACRILICA. ARGAMASSA
INOUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF-06/2014

9,4 87535 StNApt E|\4BO9O, PARA RECEBTMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO m. 651,78 20,79 26,08 í6.998,42 1,52o/o
1i2i8, PREPARO MECÂNICO COI\,I BÉTONEIRA 4OOL, APLICADO
IVANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, PARA AI\,IBIENTE
COM AREA MAIOR OUE IOM2, ESPESSURA DE 2OMM, COM ÊXECUÇÃO

e.5 a7s2e srNApr ü'^Jêl Ditlf^Âfl'{Éôer,r.nro o. r,Nru*, EM ARGAMA..A mz 3s6,1E 24,17 30,32 12.012,'n 1.o7 yo

IRAçO 1i2:8, PREPARO MECANTCO COM 8ÉTONE|RA 4OOL, APLICADA
IVANUALIVENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE
20tilM, coM ExEcuÇAo DE TAL|scAs. AF_06/2014

S,6 90406 SINAPI IiIAS§A ÚNICA, PARA RÉCEBIMENTO DE PINÍURA, EM ARGAI\4ASSA M' 545,27 31,44 39.44 21,505,44 1,92 O/O

TRAÇO 1r2:8, PREPARO MECÀNICO COM BETONETRA 4OOL, APLICADA
MANUALMENÍE EM TETO, ESPESSURA DE 2OMM, COM EXECUÇÀO DE
ÍÂl lscÂs aF o3/2n15

9.7 12023 ORSE Corâmica 10x 10 cm, Elizaboth,linha lux v6rdo olaro ou similar mz 237,4 27,49 34,48 8.185,55 O,73 y.

9.8 87275 SINAPI REVÊSTIMENTO CERAMICO PARA PARÊDES INTERNAS COM PLACAS M: 378,6S 73,'16 91,77 34,752 38 3,'IO%
TIPO ESMALTADA ÊXÍRA DE DI[/IÉNSÔES 33X45 CM APLICADAS EI\í
A[.íBIENTES OE AREA MAIOR OUE 5 MT A MEIA ALTURA DAS PAREOES,
aF n6/2n14

to PAV|iTENTAçÀO 122.564,40 10,e4./,



10.1

10.2

.10.3

10.4

'10.5

í0.6

't0.7

'10.8

10.e

'10.10

11

11,1

1t.3

12

12.1

12,2

12,3

12.4

12.5

'12.6

í3

s96,'18

545,27

396,18

*5,2f

482,08

115,15

18,85

13,2e

11,09

12,43

22,55

7,33

23,64

't6,59

13,91

't5,59

24,2E

98560 StNAPt

101750 StNAPt

6071 oRSÉ

s8685 S|NAPT

95241 SINAPI

100323 StNAPt

92396 StNAPt

10716 oRSE

101094 StNAPt

98504 S|NAPI

88649 SINAPI

98680 STNAP|

101365 StNAPt

IMPERMEABILIZAÇÃO DÊ PISO COM ARCAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_0620í8

PISO Cll\rENÍADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA,
AF 0É/2020
Pollmento dê piso novo do altÊ rêsltênclg

RODAPÊ EM GRANITO, ATTURA ÍO CM. AF-OS/m2O

LASTRO OE CONCRÉTO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF-07/20'I6

LASÍRO COM MATERIAL GMNULAR (ARÊIA MÉOIA), APLICAOO EM PISO§
OU LAJES SOBRÉ SOLO, ESPESSURA DE IIO CM*. AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTMVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ÊSPESSURA 6 CM.
AF 12t2015
Cêrámlca 43 x 43 cm, pel-4, arielle,R€Í.42145 llnha rivierê, cor brancâ ou slmllâr

PISO PODOTÁTIL, DIRÉCIONAL OU ALÊRTA, ASSENÍADO SOBRE
ARGAMASSA, AF 05/2020
PLANTIO DE GRAMA EM PI.ÁCAS, AF_05I2018

ROOAPÉS E PEITORIS

ROOAPÉ CERÂMrcO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ÉSMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 06/2014
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2,0 CM, AF-09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L ! 1sCM, COMPRIM€NTO
OE ATÉ 2M, ASSÊNÍAOO COM ARGAMASSA 1:6 COM AOITIVO, AF ,I1/2020

PIIIIURA

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PARÊDES EXTERNAS DE
CASAS. DUAS DEI\4AOS. AF 05/2017
TEXTUM ACRILICA, APLICAÇÁO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO,
AF 09/2016
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA úTEX ACRILICA EM
PAREDÉS. DUAS DEMÁOS. AF O6/M14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTUM COM TINÍA úTEX ACRÍLICA EM TÉTO,
DUAS OEMÃOS, AF 06/20,14
PINTUM HIDROFUGANTÉ COM SILICONÊ, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, AF 05/202í
PINÍURA COM TINTA ALOUIDICA OE ACABAMENTO (ESMALTE SINÍÊTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FABRTCA (pOR DÉMÃO), AF,Oí/2020

III3TALAçÃO ELÊTRICA

M

mz

m.

M

m2

mr

571,92

571,92

571,92

410,1

118,9

6,05

81,11

144,3

110

277,12

66,95

16,86

2,06

33 77

35 90

15,00

52,08

21,85

119 25

50,67

16,90

132,90

12,48

7,S6

74,29

88,23

42,36

45,03

18,81

65,33

27.41

149,5S

63,56

21,20

166,72

15,65

9,98

93,í9

110,68

24.226,53

25.753,55

10.757,81

26.791,83

3.259,04

905,01

5.í55,35

3.05S,16

18.339,20

4.336,92

2,§7,U

668,16

1,571,18

228,O0

af ,111,78

9,365,69

9,046,02

5,510,86

8.500,75

13.633,22

1.058,22

34.t4E,36

2,16 yo

2,30 %

0,96 %

2.39 %

0,29 yo

0,08 %

0,46 0/o

0,27 0Â

1 ,64 v"

0.39 0á

0,u%

0,06 0/"

o,14 0/,

0,02 0/"

4,201

0,44 0/.

0,81 %

0,49 0/o

0.76./.

1,22 %

0,09 %

3,11 %

96135 StNAPi

95306 StNAPI

ô8489 STNAP|

88488 StNAPt

í02489 SINAPI

'100744 StNAPt



13.1

13.2

'13.3

13.4

13.6

13.8

13.9

'13 10

13.1 1

13.12

'13.13

13.14

13.15

'13.16

13.17

13.18

535,8

22,53

27,48

2"t 1,37

22,36

30,83

18,95

24,04

70,09

408,58

2.054,21

7,87

4,89

'l5,18

22,94

4,97

3,66

s,83

28,26

34,44

340,43

28,05

38,67

23,71

30,15

87,92

512,56

2 577,00

s,87

6,13

19,04

2A,71

6,23

4,59

12,33

9,39

84,78

I 377,60

3 063,87

589,05

1.121,43

404,09

391,9s

87,92

512,56

2.577,AO

5.288,34

2ô4,81

571,20

4.890,90

9.044,71

3.041,33

998 73

28,17

0,01 %

0,12 %

0,27 0/"

0,05 %

0,'10 %

o,u %

0,03 %

0,01 %

0,05 %

0,23 %

0,47 %

o,02 %

0,05 %

0,44 a/o

0,81 %

o,27 %

0,09 %

0,00 %

100902 srNAPt

100903 slNAPt

97600 SINAPt

91996 STNAP|

92002 SlNAPr

91953 StNAPT

91958 StNAPt

101876 StNAPt

101875 StNAPt

101512 STNAPT

91836 StNAPt

9'1866 SINAPI

s3009 stNAPt

91935 SINAPI

91927 SINAPI

91925 StNAPt

91940 SINAPT

91937 StNAPt

LÀI/PADA TUBULAR LEo oE 9/10 w, BASE G13. FoRNE0IMENTo Ê
INSTALACÂO, AF O2l2020 P
LÂMPADA TUBULAR LED DE I8120 W, SAsE G13 . FoRNEcII!!ENTo E
INSTALACÂO, AF O2l2020 P
REFLEÍOR EM ALU[.4INIO, DE SUPORTE E ALÇA, COII4 1 LÀMPADA VAPOR
DE IUERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALÍO FAÍOR DE POÍÊNCIA.
FORNECII\,,!ENTO E TNSTALAÇÃO. AF_02/2020

TOi.,IADA MÉDrA DE Er\4BUTrR i1 [,tÓDULO), 2P+T 1O A, tNCLUTNDO
SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-1212015

ToMADA MÊDtA DE E[,4BUTjR (2 [4ÔoULoS), 2p+Í 1o A, sEt4 SUPORTE E
sEl\,4 PLACA - FORNECTMENTO Ê TNSTALAÇÃO. AF.12t2015

TNTERRUPTOR STMPLÊS (1 MÓDULO), 10ê,i250V, tNCLUtNDO SUPORTÊ E
PLACA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO. AF_1212015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1O!J2sOV, SEM SUPORTE E SEIV
PLACA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF 

-1212015

OUADRO DE DISTRIBUIÇÀO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNÍORÉS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO.
AF 1012020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÀO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZÁDO, DE ÉMBUÍIR, COM BARMMENTO ÍRIFÁSICO, PARA 12
DiSJUNÍORES DrN 100A - FORNÉCI\4ÉNÍO E TNSTALAÇÃO. AF_10/2020

ENTRADA OÊ ENÊRGIA ELÉTRICA, AÊREA, TRIFA§ICA, COM CAIXA OE
E|\4BUT|R, CABO DE 35 Ml\42 E DTSJUNTOR DrN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETÔ) AF O7l2020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAOO, PVC, DN 32 M[,1 (1), PARA
CIRCUITOS TERI\4INAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIÀ,1ENTO E
INSTALACÃO, AF 1212015
ELETRODUTO RÍGrDO ROSCÁVEL, PVC, ON 20 MM (1/2'), PARA
CIRCUIÍOS TERMINAIS, INSÍALAOO ÉM LAJE - FORNECI[/4ENTO E
]NSÍALACÁô. AF 1212015
ELETRODUTO RIGIDO ROSôAVEL, pVC, DN 60 t\4M (2) - FORNECTMENTO
E INSTALACÁO, AF 122015
CASO OÊ COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 M['', ANTI.CHAi,4A 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMTNAIS - FORNECIMÉNIO E TNSTALAÇÃO.
aF 12t2015
CABO DE COBRE FLEXIVÉL ISOLADO,2,5 MM:, ANÍI.CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS ÍERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAçÃO.
AF 1212015
CABO DE COBRE FLEXÍVÉL ISOLADO, 1,5 I\4M:, ANÍI.CHAMA 0,6/1.0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEÔIIV]ENTO E IN§TALAÇÃO.
AF 12i20'15
cAixA RÉTANGULAR 4. X 2' MED|A (1,30 M DO P|SO), pVC TNSTALADA Él\,1

PAREDE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO- AF 
-1212015

CAIXA OCTOGONAL 3'X 3", PVC, INSÍALAOA EM LAJE. FORNECI]\4ENTO
E TNSTALACÁO. AF 1212015

I-JN

UN

UN

3

40

I

21UN

UN

UN

43,2

30

'170

M

M

UN

1451,8

662,6

81

3



13.19

1324

13.21

13.22

13.23

14

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

I

3

15

1

1

3,61

4,34

109,97

36,46

8,58

8,S7

49,53

137,95

45,73

10,76

11,25

62,13

0,01 %

o,01 %

0,ol %

0,00 0/o

0,01 ./o

2,25 0/r

1,00 %

o,02 %

0,00 %

0,o2 0/"

0,01 %

o,02 0k

o,32 0/"

0,ô1 %

't,25 %

0.43 %

0,03 0/"

0,11 0k

0,00 %

00039773

98111

93ô53

93654

93665

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

94793 SINAPI

69353 SINAPI

91786 SINAPI

91787 SINAPI

91785 SINAPI

102ô'17 SINAPI

102619 SINAPI

102118 SINAPI

94793 SINAPI

89353 SINAPI

10s041 SINAPI

't37,95

137, t S

16'l,40

11,25

62,13

25.188,07

tí.160,70

'191,41

47,49

244,4O

191,41

47,49

32,64

2.443,14

'1S1,41

47,49

12,44

152,58

37,86

26,02

32,73

32,02

2.832,03

5.421,88

1.915,62

152,58

37,86

CAIxA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COI\4 TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CI\,,I

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERMMENTO, CIRCULAR, E[.4 POLIETILENO,
DIÀI4ETRO INTERNO = 0.3 M. AF 1212020
DISJUNTOR i,4ONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO[.,lINAL DE 1OA.
FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF 10/2020
DI§JUNÍOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO[,,lINAL DE 164.
FORNECIMENTO Ê INSTALACÃO, AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENÍE NOMINAL DE 4OA .
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020
INSTALAçÃO HIDRÁULICA

BARRILETE

REGISÍRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4', COM
ACABAI\4ENTO E CANOPLA CROMADOS . FORNECII\'ÊNÍO E INSTALAÇÂO.
AF 08/2021
REGISÍRO DE GAVETA BRUTO, LATÂO, ROSCÁVEL, 3/4'.
FORNECIMÊNTO E INSTALACÁO, AF 08/2021
(coMPosrÇÃo REPRESENTATTVA) DO SERVIçO OE TNSTALAçÁO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB.
MMAL, RAMAL DE DISTRIEUIÇÂO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÓES,
coRÍEs E FlxAÇÓES, PARA PRÉ0tOS. AF_10/2015

(col\,lPosrÇÂo REPRESENTATVA) DO SERV|ÇO OE TNSTALÀÇÁO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 I\,1I\4 (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÔES, CORIES E FIXAÇÔES, PARA
PRÉt'ltns ÁF 1fl/?n15
(COI\4POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DÉ INSTALAÇÃO DE
TUBOS DÉ PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB.RA[,IAL, RAMAL OE DISTRIBUIÇÁO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÔES, CORÍES E FIXAÇÔÊS, PARA PRÉOIOS.

CAIXA D'AGUA EIV] POLIÉSTER REFORÇADÔ CO[/ FIBRA DE VIDRO, 5OOO

LTTROS - FORNÊCIMENÍO E TNSTALAÇÁO. AF_06/2021

cAtxA D'ÁGUA EM POLtÉSTER REFORÇADO COf/Í FtBRA DE VTDRO, 10OOO

LITROS - FORNECTMENTO E INSTALAÇAO. AF,06/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÁO

BOI.íBA CENTRIFUGA, ÍRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, O 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF _12t2020

REGISTRO DE GAVEÍA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CAI\OPLA CROIUADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
aF 08/2021
REGISTRO OE GAVEÍA BRUTO, LATÁO, ROSCÁVEL, 3/4' ,
FORNÉCIMENTO E INSTALACÃO. AF O8/2021
REGISÍRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVÉ1, COM BORBOLÉTA, í/2'-
FORNECIMENTO E INSÍALACÁO, AF 08/2021

UN

UN

UN

UN

UN

I

7,5

UN

UN

14 1.4

14.1.5

41,05

40,16

3.552,78

6,801,74

148,19

174,?9

14.1.6

14.1.7

14.2

't 4 2.1

14.2.2

'14.2.3

14.2.4

3.552,78

6,801,74

14.021,37

4.806,28

382,82

1.2A2,23

24,88

UN

UN

21

2

UN

UN



14.2.5

14,2.6

s4795 S|NAPT

9,l784 SINAPI

TORNEIRA OE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 1/2".
FORNECIMENTO E INSÍALACÃO. AF 08/2021
(COMPOSIÇÀO REPRESÊNTATIVA)DO SERVIçO DE INSTALAÇÃO DE
ÍUBOS DÊ PVC, SOLDAVÉ1, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RA|\,|AL OU RAMAL DE DTSTRTBUTÇÃO), TNCLUSTVE

coNEXÔES, CORTES E F|XAÇÔES, PARA PRÉOrOS. AF_10/2015

(coMPosrÇÃo REPRESÉNTATTVA) DO SERVrÇO DE INSTALAÇÁO 0E
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, ON 25 MM (NSTALADO ÊM
RAMAL, SUB.MMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇAO OU PRUMADA),
TNCLUStVE CONEXÔÊS, CORTES E F|XAÇÔES, PARA pRÉDtOS,

(coMPostÇÂo REPRESENÍATTVA) DO SÉRVtÇO DE TNSTAIAÇÂO TUBOS
DE PVC, SOLDAVÉI, AGUA FRIA, DN 32 MM {INSTALADO EM RAMAL, SUB.
RAMAL, RAMAL DE OISTRIBUIgÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÔES,
coRTES E F|XAÇÔES, PARA PRÊD|OS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÀO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS OE PVC, SOLOÁVÉ1, AGUA FR|A, ON 40 Mt\,t (TNSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONÊXOES, CORTES E FIXAÇÔES, PARA
pRÉnlns aF 1fl/rnlÃ
INSTALAÇÀO SANlTÁRIA

TUBOS Ê CONEXÔÊs

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIçO DE INSTALAçÁO DE
TUBO DE PVC, SÊRIE NORMAL, ESGOÍO PREDIAL, ON 40 MM (NSTAIADO
EM RAMAL OE OESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÔES, PARA PRÉDIOS,

(coMPosrÇÀo REPRESENTATTVA) DO SERV|çO DE TNSTALAÇÂO OE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORI/IIAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OÉ ESGOTO SANIÁRIO),
rNcLusrvE coNExÔEs, coRTEs E FrxAÇoES PARA, PRÉD|OS.

(coMPosrÇÀo REPRESENTATTVA) DO SÉRV|ÇO DE rNST, TUBO PVC,
§ÊRIE N. ESGOTO PREOIAL, 1OO MIV ONST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
OÉ ESG, SANIT., PRU['ADA ESG, SANIT,, VENTILAÇAO OU SUB.COLETOR
AÉREO), tNCL. CONÉXÔES E CORTÉS, FtXAÇÔES, p/ pRÉDtOS,

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 1OO X 1OO X 50 MM, JUNTA EúSÍICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM MMAL DÉ DESCARGA OU EM RAMAL DÉ
ESGOÍô SANTTÁRIO. AF 1212014
CAIXA ENTERRAOA HIDMULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
ÍtJoLos cERAMrcos MAcrÇos, DrMENsoEs rNÍERNAS: o,6xo,6xo,6 M
PARA REDE DE ESGÔ1O, AF 12I2O2O
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOÍO PREOIAL, DN 75 [.4M, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUI\4ADA DE ESGOTO SANITARIO OU VÊNÍILAÇÀO,
aF 1212014
TERMINAL DE VÊNTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

M

1

10,49

27,56

32,'16

34,57

423,18

0,00 %

0,04 %

34,57

40,34

14.2.7

'14.2.9

l5

15.1

15.1

149.42

23.002,54

0,00

2.008,40

1.022,40

4,636,48

148,32

29,16

0,52 0/"

0,10 0/o

0,66 %

0,69 0/"

0,0í %

2'05lo

0,00 %

0,18 0/.

91785 StNAPt

91786 StNAPI

91787 SINAPÍ

91792 STNAPI

s1793 StNAPt

91795 SINAPT

144,55

34,28

3,64

36,96

86,44

103,22

32,02

26 02

32,73

43,32

68,67

40,'16 5.805,12

32 64 1.118,89

41,05

14.2.8

*,34

15.2

15.3

86,14 7.445,54

74,40 7.673,56

15.4

í5.5

'15.6

15.7

21,17

461,93

19,71

7,75

34,08

579,56

24,12

I,72

0,09 Yo

0,41v"

0,01 o/o

0,00 %

89707 STNAPI

97902 StNAPI

8979S StNAPI

00039319 StNAPI

UN

UN

UN

M
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t6

16.1

16.2

16.3

16.4

16 5

16 6

16 7

't6 8

'16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

17

17.7

12,87

626,19

25,46

197,18

397,56

202,61

592,25

445,55

67,12

87,16

38,2S

77,77

1'15,13

350,89

300,47

16,14

785,55

31,93

247,36

498,73

254,17

742,97

558,94

84,20

109,34

48,03

97,56

144,43

440,'t s

376,93

32 28

33,859,78

1.571,10

383 16

2.226,24

5 984,76

3.812 55

2.228,91

558,94

1.599,80

'1.093,40

672,42

97,56

1.877,59

5.722,47

6.030,88

23.441,72

21 .460 92

0.00 %

3,02 %

0,14 a/o

0,03 %

0,20 %

0,53 %

0,34 %

0,2a yo

00039320 SINAPI

95471 SINAPI

95544 SINAPI

100873 SINAPI

86931 SINAPI

í03018 SINAPI

86941 SINAPI

1OOE48 SINAPI

86906 SINAPI

100860 stNAPi

10084S SINAPI

'100851 SINAPI

869'10 slNAPl

86936 SINAPI

86938 SINAPI

TERMiNAL DE VENTILACAO, 75 I\4M, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

LOUçAS E MÊÍÀIS

VA§O SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SÉ[.4 FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEt\.4ASSÉNTO - FORNEC!MENTO E
INSTAI.AÔÃÔ. AF O1/2020
PAPELEIRA DE PARÉDÉ EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACÃÓ, AF O1/2020
BARRA DE APOIO REÍA, EI\,,I ALUMINIO, COI\,,IPRIIVIENTO 90 C[,ll, FIXADA
NA PAREDE - FORNECTMENTO E |NSTAL.ÀçÁO AF_01/2020

VASO SANIÍÀRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATÉ FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRÂNCO, 1/2 X 4OCIII .
FORNECTI,|ENTO E INSTALAÇÃO. AF_o1i2020

VÁLVULA DE DESoARGA À,IETALICA, BAsÊ 1 1/4", AoABAI\,ÉNTO
VETALICO CROI\,IADO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-08/2021

LAVATÓRIO LOUÇA ERANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EOUIVALENÍE,
PADRÂO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DÊ 4OCIVI EM I\,IÉTAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE

r/ESA, PADRÃO MÉOrO - FORNECTMENÍO E TNSTALAÇÃO. AF_o1/2020

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF O1I2O2O
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1i2 OU 3/4, PARA LAVATÔRIO, PAORÁO
popULAR - FoRNECTMENÍO Ê TNSTALAÇÃO. AF_o1/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
FORNECII\4ENTO E INSTALACÃO. AF O1/2020
ASSENTO SANIÍARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF 0v2020
ASSENTO SANlTÀRIO INFANTIL. ÊORNECII\4ENTO E INSTALACAO,
AF 01t2020
TORNEIRA CROMADA TUBO IVIÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
cozrNHA, PADRÁO t\.,tÉDrO - FORNECT[/ENTO Ê TNSTALAÇÁO. AF_o1/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÊOA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AIVIERICANA E SIFÃO ÍIPO GARMFA EI\,4 [,4ETAL CROMADO .

FORNÉCII\,,IENTO Ê INSÍALACÃO. AF O1/2020
CUBA DE EMBUTIR ÕVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCI\,I OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EI\,'I METAL
oRoMAOO - FORNEC \4ENTO E iNSTALAÇÃO. AF 

-O1t2O2O

TANOUES E BAiICADAS

Ban6ad6 em granito clnza ândorinho, ê=2cm

UN

UN

UN

UN

12

I

12ÚN

UN

1

19

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

14

1

13

13

16

0,05 %

o14%

0,10 0/"

0,06 %

0,o1 "/"

o,17 "/"

0,51 %

0,54 0/a

2,09 %

1,S1 %10759 0RSE 49,85 343,18 430,51



Total Bêm BDI

Total do BDI
Íôlâl Gerel

893.668,80
?27.331,'tÃ

t.í20.999,94

Luiz Olivêira

17.8

17.9

869r9 StNAP|

86S14 StNAPI

IANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 3OL OU EOUIVALENTÉ,
INCLUSO SIFÃO FLEXIVÉL EM PVC, VÁLVULA MEÍALICA E TORNÉIRA DÊ

METAL CROMADO PADRÂO MÉOIO . FORNECIMENTO E INSTALAçÁO,

TORNEIRA CROI\IADA ,I/2 OU 3/4 PARAÍANQUE, PADRÀO I\,IÉDIO "

FORNÉCíVlENTO É TNSTALÁCÃO. AF O1/2020

87,98 't 10,37



Obra Bancos B.D.t.
25,45%

Encargos Sociais
DE CRECHÉ PADRÁO TIPO A INTEGRA PAM|BA,
DE DUAS ESTRADAS"PB

SINAPI - 09/2021 - Paraíba
SlcR03. 07/2021 - Paraiba
SlcRo2 - 11i2016 - Paraiba
ORSE -09/2021 - Sergipe

Desonêrado:CONSTRUÇÃO
NO MUNICIPíO lHorlsta:85,09%

Mensatlsta: 48,160/o

Item
Í
2

3

4

6
7

8
9
't0

11

12

13

11

15

16

17

Iqlql-P9lo (:4)
38.503,34 3,43 9

35.S90,29 3,210,
í25.964,92 11,24 o,

217.191,89 íS,37
129.493,33 'r'r,55

68.016,8Í 6,07

70,625,17 6,30
't7 .272,20 í,54

í05.435,02 9,4'í

122.584,40 í 0,94

2,467,34 O,22

47.114,76 4,20

34.848,36 3,í I
25.188,07 2,25
23.002,54 2,05
33.859,78 3,02

23.441,12 2,09

Total sem BDI

Total do BDI

TotalGêral

893-668,80
227 .331,1

1.120.999,9

Setor Engenharia
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MEMORIAI, DESCRITIVO
PROGMMA PAMÍBA PRIMEIM INFÂNCIA

PROJETO INTEGM EDUCAÇÃO PB _ TIPO A

1. TNTRODUÇÃo

1.1. DEFINIçÃO DO PROGRÂMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNICA

O Programa Paraíba Primeira Infância, criado pelo governo estadual, consiste num

coniunto de ações nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte e Segurança

Alimentar e Nutricional, para atender, especialmente, crianças de 0 a 6 anos de idade.

Visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infanüI, tanto na

construção das escolas/creches, como na implantação de equipamentos e mobiliários

adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O

programa padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede

pública.

1.2. OBJETM DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolúdos, bem como

toda a sistemática construtiva uülizada. Tal documento relata e define integralmente o

projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do

proieto arquitetônico, com suas respectivas sequências execuüvas e especificações.

Constam também do Memorial a citação de leis, norrnas, decretos, regulamentos,

portarias, códigos referentes à construção ciúI, emitidos por órgãos públicos federais,

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

2. ARQUITETURA

2.1. CONSIDERAçOES GEMIS

O Projeto Padrão Tipo A desenvolüdo para o Programa Paraíba Primeira Infânciallntegra

PB, tem capacidade de atendimento de até 100 crianças, em período integral. As escolas

de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses,

distribuídos da seguinte forma:

Creche I - para crianças de 0 a 1 ano de idade;

Secrêt ria dê Êrt.do da Educação Clência e Íêcnologi. (SEECn
Gerência dê Ácompanhemento e Manutênção de Obras (GAMOg)

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andar - Av. João da Mata. s/n -JaguaÍibe
João Pessoa/PB - Fore: (83) 3208-9804
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Creche II - crianças dela2 anos de idade;

Creche III - crianças de 2 a 4 anos de idade;

Pré-escola - crianças de 4 a 6 anos de idade.

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolúmento da

criança, tanto no âspecto físico, psicológico, como no intelectual e social.

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo A em terreno retangular

com medidas de 40m de largura por 30m de profundidade e declividade máxima de 37o.

Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão

apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, alternativas de fundações,

implantação de sistema de esgoto quando não houver o sistema de rede pública

disponível.

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso as crianças na faixa eÉria

definida, o proieto a adotou os seguintes critérios:

. Facilidade de acesso entre os blocos;

o Segurança fisica que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas

como cozinha, lavanderia, central de gás, luz e telefonia;

o Circulação entre os blocos com no mínimo de 175cm, com piso contínuo, sem

degraus, rampas ou juntas;

o Ambientes de integrafro e convÍüo entre crianças de diferentes faixas eúrias

como: pátios, parquinho e áreas externas;

o Interação üsual por meio de elementos de transparência como insalação de

üdros nas partes inferiores das portas e esquadrias a partir de 50cm do piso;

Equipamentos destinados âo uso e escala infantil, respeitando as dimensões de

instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

Tais critérios desünam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na

edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2. PARÂMETROS DE IMPIÁNTAçÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá priülegiar a

edificação das melhores condições:

Secrêt.ria de Ert.do da Educ.ção Ciênçia . Têcnologiâ (SEEC0
Gerência de Acompanhamento e Manutenção dê Obras {GAMOB)
Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andaÍ - Av. João da Mata, s/n -Jaguaíibe
João Pessoa/P8 - Fone: (83) 3208-9804
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. CAMCTERÍSTICAS Do TERRENO: avaliar dimensões, forma e topografia

utilizando relação de ocupação que garanta áreas liwes para recreação,

paisagismo e estacionamentos;

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO: priülegiar localização próxima a demanda existente,

com üas de acesso fácil, eütando localização próxima a zonas industriais, vias de

grande tráfico ou zonas de ruído; garantir a relação harmoniosa da construção com

o entorno, üsando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico,

visual, acústico, olfativo/qualidade do ar) e qualidade sanitária dos ambientes;

ADEQUAÇÂ0 DA EDIFICAÇÃO Aos PARÂMETRoS AMBIENTAIS: adequação

térmica, insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula

e iluminação natural.

ADEQUAçÃO AO CLIMA REGIONAL: considerar as diversas características

climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos

ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de

antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;

. CAMCTERÍSTICAS DO SOLO: conhecer o tipo de solo presente no terreno

possibilitando dimensionar corretamente as fundações resultando em segurança

e economia na construção do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundação,

é conveniente conhecer as características mecânicas e de composição do solo,

mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;

TOPOGMFIA: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando

atentamente suas características procurando idenüficar as prováveis influências

do relevo sobre a edificaSo, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental,

assim como influencia no escoamento das águas superficiais;

LOCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTUM: Avaliar a melhor localizaçáo da edificação

com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e

esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais

utilizando-se fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no

mínimo 300m dos mananciais ou dos filtros anaeróbios.

sêcrêtariã de Estado da Eds.açâo Ciência ê Íecnolotia (SEECÍ)

6erência de Acompanhâmento e Manutenção de Obras (GAMO8)

cent.o Administrativo Estadual - gloco I - 5e andar - Av. João da Mata, s/n - Jaguaribe
loão Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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. oRIENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: buscar a orientâção ótima da edificação,

atendendo tânto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da

Creche quanto à minimização da carga térmica e consequente redução do consumo

de energia elétrica. Havendo necessidade, em função da melhor orientação, o

edilcio deverá ser locado no terreno de forma espelhada em relação ao eixo

central da edificação. A correta orientação deve levar em consideração o

direcionamento dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a

temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

2.3. PARÂMETROS FUNCIONÁJS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes

alguns parâmetros, a seguir relacionados:

o PROGRAMA ARQUITETÔNICO - elaborado com base no número de usuários e nas

necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma üvência

completa da experiência educacional adequada a faixa etária em questão;

o DISTRIBUIÇÃo DoS BLoCoS - a distribuição do programa se dá por uma

setorização clara dos coniuntos funcionais em blocos e preúsão dos principais

fluxos e circulações; A setorização prevê tanto espaços para atMdades

particulares, restritas a faixa etária e ao grupo e a interação da criança em

atividades coletivas. A distrlbuição dos blocos prevê também a interação com o

ambiente natural;

. ÁREAS E PRoP0RÇÕES Dos AMBIENTES INTERNoS - os ambienres internos

foram pensados sob o ponto de üsta do usuário infantil. Os coniuntos funcionais

do edificio da creche são compostos por salas de aüüdades/repouso/banheiros.

As salas de atiüdades são amplas, permitindo diversos arranios internos em

função da atiüdade realizada, e permitindo sempre que as crianças estejam sob o

olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das crianças estará relacionada

à adaptação dos equipamentos as suas proporções e alcance;

s.crêt riii de Ert do d. Educação ciêncla ê Tecnologla (sEEcf)
Gerência de Acompanhamento e Manutenção de obres {GAMoB)
centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andar - Av. João da Mata, s/n - laBuaribe
]oão Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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. LAYOUT - O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da

creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário

adequados a faixa etária especifica e ao bom funcionamento da creche;

o TIPOLOGIA DAS COBERTURAS - foi adotada solução simples de telhado em

platibanda, de fácil execução, com telha inclinada em fibrocimento obedecendo

100/o de inclinação, em consonância com o sistema construtivo adotado;

. ESQUADRIAS - foram dimensionadas levando em consíderação os requisitos de

iluminação e ventilação natural em ambientes escolares;

o FUNCIONALIDADE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS - os materiais foram

especificados de acordo com os seus requisitos de uso e aplicação, intensidade e

característica do uso, conforto antropodinâmico possibilitado e exposição a

intempéries;

o ESPECIFICAÇÔES DAS CORES DE ACABAMENTOS - foram adotadas cores que

privilegiassem atiúdades lúdicas relacionadas a faixa eüíria dos usuários;

o ESPECIFICAÇÕES DAS LOUÇAS E METAIS - para a especificação destes foi

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em

várias regiões do país. Foram observadas as características térmicas, durabilidade,

racionalidade construüva e facilidade de manutenção.

2.4. ESPAçOS DEFTNTDOS E DESCRTçÃO DOS A]VTBTENTES

As escolas de ensino infantil do Tipo A são térreas e possuem 3 setores disüntos de acordo

com a função a que se destinam. São eles: setor administrativo, setor de serviços e setor

pedagógico com quatro salas. Os setores juntamente com o pátio coberto/refeitório são

interligados por circulação coberta. Na área externa estão o parquinho e a horta.

Os setores são compostos pelos seguintes ambientes:

SETOR ADMINISTRATIVO (ENTMDA PRINCIPAL DA ESCOLA):

. Hall;

o Administração;

o Almoxarifado;

Sêc.êtr . dê Ertrdo da Educâção Ciênci. ê Íccoologi. (SEECfl
Gerência de Acompanhamento e Manutenção dê ObÍas (GAMOB)
CentÍo Administ.ativo Estadual - Bloco I - 5p andar - Av. João da Mata, s/n - laguaribe
loão Pessoa/PB - Fone: {83) 3208-9804
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o Sala de professores;

o Sanitário masculino e feminino para adultos e portadores de necessidades

especiais.

SETOR DE SERVIÇOS:

. Acesso serviço;

o Triagem e lavagem;

. Área externa:

o Central GLP;

r Depósito de lixo orgânico e reciclável.

COZINHA:

. Área de higienização pessoal;

o Bancada de preparo de carnes;

o Bancada de preparo de legumes e verduras;

. Área de cocção;

o Bancada de passagem de alimentos prontos;

o Bancada de recepção de louças suias;

o Pia lavagem louças;

o Pia lavagem panelôes;

. Despensa,

REFEITÓRIO:

o Bebedouro;

. Área de convivência;

LACTÁRIO:

. Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopasJ e lavagem de utensilios;

o Bancada de entrega de alimentos prontos,

Sêcrctari. de Estado d. Educação Ciôncia e Têcnologia (SEECr)

6erência dê Acompanhamento e Mánutenção de Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5a andar - Av.loão da Mata, s/n -Jaguaribe
João Pêssoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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LAVANDERIA:

o Balcão de recebimento e triagem de roupas suias;

. Tanques e máquinas de lavar;

o Bancada para passar roupas com prateleiras;

o Depósito de Materiais de Limpeza.

COPA FUNCIONÁRIOS

SETOR PEDAGÓGICO:

SALA CRECHE I - CRIANçAS DE O A 1 ANO:

o Fraldário;

. Atividades;

. Repouso;

o Sanitário infantil para Pessoa com deficiência (P.C.DJ;

SALA CRECHE II - CRIANÇAS DE 1A 2 ANOS:

o Sanitário infanül;

o Atiüdades;

. Repouso (tatame];

SALA CRECHE III E PRÉ-ESCOLA - CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS:

r Saniüírio infanül (creche II[);

o Sanitárioinfantil (pré-escolaJ;

o Atividades;

. Repouso ltatameJ;

PÁTIO COBERTO:

o Espaço de integração entre as diverses atividades e diversas faixas eúrias.

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infanüs.

Parquinho:

Horta:

Sêcrêtáriô dê Estado da Educação Ciênciâ e Têcnologia {sEEgÍ)
Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras {GAMOB)
Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andar - Av. João da Matâ, s/n - Jaguaribe

João Pessoa/PB - Fone: {83) 3208-9804
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2.s. ELEMENTOS CONSTRUTMS DE ADAPTAçÃO Ct tUÁrtCe

As diversidades climáticas no território paraibano são inúmeras. As construçôes devem

observar as particularidades regionais e atender as necessidades de conforto espacial e

térmico. Portanto, é de fundamental importância que o edifício proporcione a seus

ocupantes um nível deseiável de conforto ambiental, evitando ao máximo o uso de

equipamentos artificiais de controle de temperatura.

Alternativa de acabamento: Para algumas regiões, se deseiável utilização de forros:

Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso acartonado (rebaixo de 30cm) afim

de reduzir o pé-direito interno para 2,70m, melhorando assim, o conforto térmico nestes

ambientes.

2.6. ACESSIBILTDADE

Com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR950), a acessibilidade

é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, totâl ou assistida,

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos servÍços de

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O proleto arquitetônico baseado na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

segundo a norrna NBR 9050 de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados,

todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de

apoio, equipamentos sanifários, sinalizações üsuais e táteis.

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

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

r Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;

o Sanilários para adultos (feminino e masculino) P.C.D;

r Sanitário para crianças P.C.D.

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem

como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada

ambiente.

Secret.rlr de Est.do da Educôção CiâDcia ê Te.nologia (SEECÍ)

Geíência de Acompanhamento e Manutênção dê Obrãs (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual- Bloco I - 5e andaÍ- Av.loão da Mata, s/n - Jaguaribe

João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9m4
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3. SISTEMACONSTRUTIVO

3.1. CARÂCTERIZAçAO DO SISTEMA CONSTRUTM

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na

análise de proieto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um

proieto-padrão. Algumas das premissas deste proieto padrão tem aplicação direta no

sistema construtivo adotado:

r Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região da Paraíba,

considerando-se as diferenças climáticas e topográficas;

. Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente

difundidos;

o Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância

com a ABNT NBR 9050;

o Uülização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

o Obediência à legislação pertinente e norrnas técnicas vigentes no que tange à

construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo Fundo Nacional de

Desenvolümento da Educação - FNDE e Ministério da Educação -MEC;

. O emprego adequado de técnicas e de materiais de consrução, valorizando as

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em contâ esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em

todos os municípios da Paraíba, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

o Estrutura de concreto arrnado;

r Alvenaria de tiiolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme

NBR 15270-1) e alvenaria de elementos vazados fdimensões: 40x40x10cmJ;

. Lajes pré-moldada e maciça de concreto;

o Telhas de fibrocimento;

4. ELEMENTOS CONSTRUTTVOS

4,1. SISTEMA ESTRUTUMJ,

Neste item estão expostâs algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do

tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores

sêcretarl. dê Est.dô da Educação Ciênci. ê Íccnoloti. (SEESO

Gerência de Acompanhamênto e Manutenção de Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estâdual- Bloco l'5s anda. - Av. João da Mata, s/n -Jaguaribe
.loão Pessoâ/PB - Fone: (83)3208-9804
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informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá

ser consultado o proieto executivo encaminhados em anexo.

No que tange a resistência do concreto adotada:

VIGÁS

PITARES

TAJES

SAPATAS

Tabelo 1 -Quadro de corgas de concreto.
Fonte -FNDE 2013

25 MPA

25 MPA

25 MPA

25 MPA

4.1.1 FUNDAçÕES

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é em função das cargas

da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão estima as

cargas da edificação, porém, além disso, as resistências de cada tipo de solo serão

diferentes para cada t€rreno. A Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras -

GAMOB fornece o projeto arquitetônico base com finalidade de prestar auxílio na locaçâo

e necessidade de dimensionamentos das estruturas reais, sendo necessário da

PREFEITUM ou CONTRÁTADA desenvolver o seu próprio proieto executivo de

fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O proieto

executivo confirmará ou não as preúsões de cargas e dimensionamento fornecidas no

proieto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá ser

homologado pela GAMOB.

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas,

a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água. Com base na combinação

destas análises optar-se-á pelo üpo que üver o melhor custo-beneffcio ao erário público.

4.1.1.1 FUNDAÇÕES SUpeRFrCrArS 0U DTRETAMENTE ApOTADAS

Desde que seia tecnicamente üável, a fundação direta é uma opção interessante,

pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao

controle de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.

Se..êt ri. dê Eit do d. Educação Ciêmi. ê Tecmlogi. (SEECÍI
Gerência de Acompanhamento e Manutenção dê Obrâs (GAMOB)
Centro Administrativo Estadual- Bloco I - 59 andar - Av. João da Mata, s/n -Jaguaribe
João Pessoa/P8 - Fone: (83) 3208-9804
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As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação

fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que

deverá ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação

será executada

4.1.1.2. FUNDAÇÕES PROFUNDAS

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de

profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca.

Elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela préüa

perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente

da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta,

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para

uma carga admissível de 0,2 MPa (2 kg/ cm2).

4.1.2. SUPERESTRUTURA

4.1.2.1VtGAS

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média de aproximadamente

40 cm.

4.1.2.2. PILARES

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões variadas.

4.1.2.3. LAJES

É utilizada laie maciça na área do reservatório com alturas de 8 e !2 cm; nas áreas

adiacentes da edificação utiliza-se laje pré-moldada de altura de Bcm.

4.1.3. CONOGRÁMA DE EXECUçÃO

4.1.3.1. SERVrÇOS PRELTMTNARES E MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem

ser utilizadas as curvas de nível referentes aos proretos de implantação de cada

edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções

espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro

deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o

aterro do caixão.

S.crêtari. dê €Jt.do d. Educôção Ciênciô ê Têc.ologh (SEECT)

Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual - Bloco | - 5s andar - Av. João dâ Mata, s/n -Jaguaribe
João Pessoa/PB - Fone: {83) 3208-9804
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4.1.3.2. INFRA.ESTRUTURA

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as

cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que seiam nocivos ao

concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência

de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo

permitida sua concretagem antes dessa providência, O fundo da vala deverá ser

recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente,

com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.

4.1,3,3. VIGAS BALDMME

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as

seguintes precauçôes: na execução das formas estas deverão estar limpas para â

concretâgem, e colocadas no local escavado de forma que haia facilidade na sua

remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora

da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser

molhadas até a saturação. A concretâgem deverá ser executada conforme os

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada parã se evitar a

fissuração da peça estrutural.

4.1.3.4. SUPERESTUTURAS . PILARES

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvÍos dimensionais,

fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da

concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá

ser executada para se eütâr a fissuração da peça estrutural.

4,1.3.5. SUPERESTUTUMS - LAIES

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira

qualidade ou com escoras metiílicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas

deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretâgem. Após a concretagem

secr.tarí. dê Estldo da Educação ciência . TecnoloEia (SEECT)

Gerência de Acompenhamento e Manutenção de Obras (GAMOB)

centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andaÍ - Av. João da Mata, s/n -Jaguaribe
loão Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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a cura deverá ser executada pâra se evitar a retração do concreto e fissuração da

superfÍcie. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.

4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

4.2.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

4.2.1.1. CAMCTERTZAÇÃO E DIMENSÃO

o Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x1Ocm, de primeira qualidade, bem

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

o Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado os blocos em

amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser

verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e

vedalit e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

4,2.1.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

O encunhamento, encontro da alvenaria com as úgas superiores, deve ser

executado com tijolos ceÉmicos maciços, levemente inclinados, somente uma

semana após a execução da alvenaria, segundo figura abaixo:

tltllrr-r------T----1r-r[f|--]r-.--r----]r-:---..1

Compkbr corn orqorpso i

dcc;rt*r*r de o,er:

Figurq 2 -Detalhamento de encanhamento.
Fonte -FNDE 2073

Yi3lo

^íüínôan 
dÊ clnê,lb

c creb toco I:2

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeiral deve ser feito com

vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverão ser embutidos na

alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois

sê.rêtaria de Ert.do da Edu..ção Ciênci. ê Tecnolo3ir (SEECÍ}

Gêrência de Acompanhamento e Manutenção de Obras {GAMOB}
Centro Administrativo Estadual- Bloco I - 5e andar - Av. João da Mata, s/n -laguaribe
loão Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e

contra-verga terão comprimento de 1,80m.

4.2.2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

4.2.2.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL

o Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x1Ocm, de

primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O

acabamento deve ser em pintura acrílica na cor azul escuro;

o Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm.

4.2.2.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÀO

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo

plasüficante e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

4.2.2.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de

cada coniunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme proieto

arquitetônico. Iniciar pelo piso, realizar o fechamento lateral e superior.

4.3. ESTRUTURÁ DE COBERTURAS

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DOS MATEIMIS

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme

Classificação de Uso, construção pesada interna.

4.3.2. REFERÊNCIA COM OS DESENHOS DO PRO}ETO EXECUTIVO

Estrutura de cobertura dos blocos adminiskativo, pedagógicos, de serviços, e multiuso,

conforme especificação em projeto.

4.4. COBERTURAS

4.4.1. TELHAS CERÂMICAS

4.4.1.1. CARACTERIZACÃO E DIMENSOES DO MATERIAL

Sêcretariô dê Est.do dâ Educâção Ciência ê Têcnolotla (SEECÍ)

Gerência de Acompanhamento e Mânutênção de ObÍas (6AMOB)

Centro Administrativo Estâdual- Bloco l- 59 andar- Av. João da Mata, s/n -Jagua.ibe
João Pessoa/PB - Fone: {83) 3208-9804
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Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa-canal de primeira

qualidade sobre ripas de madeira fixados em estrurura de concreto.

- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 1Scm

4.4.1.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade encaixadas sobre ripas

de madeira de 1,5x5cm, fixados em estrutura de concreto. A colocação das telhas

deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo Lreiral e prosseguindo em direção à

cumeeira. A sobre posição entre as telhas varia entre 9 a 11cm, de acordo com o

fabricante.

4.4.1.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas

na sequência de execução. Os encontros dos planos de telhado com planos

horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação.

4.4.2. PINGADEIRAS EM CONCRETO

4.4.2.1. CAMCTERTZAÇÃO E DIMENSÕES D0 MATERTAL

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com fuiso na face

inferior (conforme figura abaixo). A função deste elemento é proteger as

superficies verticais da platibanda da água da chuva.

Largura 20cm x Altura 5cm.

-l I+l
I

Figura Z-Detalhamento do pingadeiro.
Fonte -FNDE 2013

S.cr.taria do Estido d. Educação Ciên.i. ê Tecnologi. (sEECO

6erência dê Acompanhamento e Manutenção de Obra§ (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5s andar - Av. Joâo da Mata, s/n - lâguâribe
João Pessoa/P8 - Fone: {83) 3208-9804
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4.4.2.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial

adequada. A inclinação das placas deve estar voltada para o lado externo da

platibanda. A união entre as placas de pedra, deve estar deüdamente calafetada,

evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento

epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo de referência.

4.4.2.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ETEMENTOS CONSTRUTIVOS

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das

calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superlcie da calha, até o

encontro com a pingadeira.

4.7, ACABÁJT{ENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil

aplicação. Faz-se necessário analisar os quadros de legendas em proieto para

especificação real de cada item. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar

transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7

dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o

intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior,

4.7.1. PAREDES EXTERNAS _ PINTURAACRÍLICA

4.7.1.1. CARACTERIZAÇÀO DO MATERTAL

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas na

cor branco gelo, e amarelo canário na marquise, ambas com acabamento fosco,

sobre reboco desempenado fino, segundo especificações e quantidades expressas

em projeto.

4.7.2. PAREDES EXTERNAS - CERÂMICA 1OX1O CM

4.7.2.t. CARACTERTZAÇÂO E D I M ENSO ES DO MATERTAL

o Revestimento em cerâmica até a altura de 0,50m do piso, na cor cinza claro

tipo A fao redor de toda a escola) e na cor azul royal para a moldura das

esquadrias e faixa de entorno da escola;

S.c..tari. dê Est do d. fducação Ciênciâ ê Tccnologir (SEÉCÍI

Gerêncía de Acompanhamênto e Manutenção de Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual- Bloco I - 5q andar - Av. João da Mata, 5/n -Jaguaribe
loão Pessoã/PB - Fone: {83) 3208-9804
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o Faixa acima da área de cerâmica de 30x40cm, a 60cm da bancada, na cor

azul (triagem e lavagemJ;

4.7.2.2. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de

iniciado qualquer serviço de revesümento. Após esses testes, recomenda-se o

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o

umedecimento da área a ser revestida.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco.

Serão assentadas com argamassâ industrial indicada para áreas externas,

obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das

iuntas. Antes do reiuntamento verificar a completa aderência do material à

alvenaria.

Observafo: nas áreas externas, o índice de dilatação das peças e reração das

juntas é maior que em áreas internas, por essa raáo, argamassas e reiuntes são

especiais.

4.7.3. PAREDES EXTERNAS - CERÂMICA 30 X 4OCM

4.7.3.1. CARACTERTZAÇÃO E DTMENSÕES DO MATERTAL:

Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, da bancada à altura de 60cm.

Será utilizado reiuntamento com especificação indicada pelo modelo de referência.

4.7.4. PAREDES INTERNAS . ÁRCAS STCES

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão

revesümento cerâmico à altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso

horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados ganchos,

quadros, pregos, etc.

Acima do friso de madeira, haverá pintura em ünta acrílicâ acetinada lavável sobre massa

corrida PVA.

4.7.5. PAREDES INTERNAS - ÁRTAS MOLHADAS

secrêt ri. dê Ert.do dâ Educ.ção Ciênciâ ê Tccnoloth (SEECÍ)
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Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma

especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10xL0cm

nas cores vermelha ffeminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa,

será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água,

acabamento aceünado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores definida no

proieto.

5. SISTEMASDEABASTECIMENTO

s.1. TNSTALAçÕES OU ÁcUA rnre
Para o cálculo da demanda de consumo de água do Proieto Padrão Tipo C foram

consideradas as populações equivalentes aos números de usuários preüstos para o

estabelecimento levanto em consideração o consumo per capto de cinquenta litros por

habitante dia (501/hab.dia), em uma reserva d'água de dois dias.

5.1,1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado

um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente

aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade

principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do

abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e

tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos

diários da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá

diretamente o reservatório inferior. Através do sistema de recalque preüsto na casa de

máquinas, a água é bombeada do reservatório 1 para o reservatório 2, por meio dos

comandos automáticos que acionam e desligam as bombas conforme variação dos nÍveis

dos reservatórios. A água, a paúir do reservatório 2, segue pela coluna de distribuifo

predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do proieto.

Dessa forma, se faz necessário a elaboração de um projeto detalhado especificando a real

demanda da edificação.

5.2. TNSTALÂçÕES Or CÁS COMBUSTTVEL

sccrêtari. de Estrdo da Educação ciência e Tecnologi. (sEEcT)
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O projeto de instalação predial de gás combustível deverá ser baseado na ABNT NBR

13.523 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e ABNT NBR 15.526 - Redes de

Distribuição Interna para Gases combustíveis em Instalações Residenciais e comerciais -
Projeto e Execução.

Serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um

de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

0 sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço

SCH-40 e acessórios conforme dados e especificaçôes do projeto.

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, deverá

ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será

direta entre botiião e fogão, conforme os detalhes apresentados no proieto.

5.3. STSTEMÂS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de

ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.

São exigidos os seguintes sistemas:

Sinalização de segurança: as sinalizaçôes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem

os usuários da edificação.

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a

cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta

baixa e dos detalhes do projeto.

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 2x55W,

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredeq conforme localização e detalhes

indicados no projeto.

SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,

concepções, plantas e detalhes constam no projeto.

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid

mâterials.

s.4. INSTALTçÕES rlÉrRrCAS

No proieto de instâlações elétricas será necessário definir a distribuição geral das

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteçôes e equipamentos. O

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada
sêcrÊt r,a dê Eí.do da Edu..ção ciê.ci. e Te.nologia (SEEC4

Gerência de Acompanhamentô e Manutenção de Obras (GAMOB)

Cêntro AdministÍativo Estadual - Bloco I - 5s andar- Av..João da Mata, s/n - Jaguaribe
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pela concessionária local. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de

queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros

do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os

alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,

conduletes e caixas de passagem, Todos os materiais deverão ser de qualidade para

garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

As instalações elétricas deverão ser proietadas de forma independente para cada bloco,

permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco

possui um quadro de distribuição. Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos

os blocos têm origem no QGBT, localizado no bloco administrativo, que seguem em

eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram

dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando

a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.

Os alimentadores do quadro geral de bombas [QGB) terão origem no quadro de

distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais próximo a sua implantação.

Não foram considemdas tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, - salas

de atiúdades, repouso, solários, salas multiuso, sanitiírios infantis, refeitório e pátio - por

segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas

serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a

segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para

assegurar a estâbilidade de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia

como as leds, fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto

fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

0 acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das

janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação

natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária,

racionalizando o uso de energia.

5.5. INSTALAçOES nr CTTMATTZAçÃO

O projeto de climatização üsa o atendimento às condiçôes de conforto em ambientes que

não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários.
sêcrêt.ri. dê E*.do dâ Edü..ção ciênci. . Têcrologi. (SEECO
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As soluçôes adotadas foram:

. Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria:

adoção de equipamento simples de ar condÍcionado;

. Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim

determine a necessidade)

6. CONSTDERAçÕESFINAIS

Cabe a CONTRATADA üabilizar a execução do proietado iuntamente com a

CONTMTANTE, tendo em üsta que se faz necessário adaptar cada projeto para a real

situação encontrada.

Desse modo, deverá ser seguido sem intervenções a üpologia preestabelecida em proieto

arquitetônico, respeitando todas as medidas e especificações representadas.

Ciente de que os proietos encaminhados em anexo são de ordem meramente

exemplificativa, será necessário a elaboração de todos os projetos complementares, tendo

em ústa â necessidade de adequação para cada caso real, desse modo é possível viabilizar

a construção com a solução mais adequada para cada caso,

Assim como nos proietos, o quantitativo e orçamento deverá ser readequado para as

soluções adotadas.

Toda especificação do orçamento deverá ser embasada pelo Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Índices - SINAPI ou Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, segundo códigos

e composições de cotação atuais.

Deverão ser respeitadas as exigências e medidas mínimas de recuo e círculação em

projeto.

Se faz necessário consultar as nonnas em anexo para a elaboração das propostas.

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação,

devendo apresentar funcionamento pedeito de todas as suas instalações e aparelhos e

com as instalações definitivamente ligadas.

A CONTMTADA deverá promover a suas custas toda recuperação

danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de

sêcr.t.d. dê Est.do da Educ.ção ciên.ia ê Têctrologla (sEEcÍ|
Gerência de Acompanhamênto e Manutenção de Obras {GAMoB)
centro AdministÍativo Estadual - Bloco I - 5e andâr - Av. João da Mata, s/n - lãguaribe
João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrante da

obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAçÃO, sendo pré-requisito para liberação da

medição.

Serão de responsabilidade da CONTMTADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-

obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

A limpeza final da obra será feita de forma manual com lavagem total do piso. Além disso

todas as paredes com revestimento cerâmico devem ser limpas de toda e qualquer

impere.

Ciente do que nos foi exposto, a Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras -
GAMOB, visa viabilizar a execução das creches padronizando as tipologias propostas,

melhorando â ergonomia nos ambientes das edificações e atiúdades laborais a contento

de atender as normas técnicas ügentes,

foão Pessoa, 19 de novembro de 2O2l

ALANíA K. P. REMíGIo LEITE fÉssrcA c. P.

&rr,.In ».^,-
yÉssrcn\reoennelRAs M. RocHA

E{genheira Eletricista
Mat 618.485-5

ESPíNOTÁ

Arquiteta e Urbanista
MaL 617.O7 4-9 617.O7 3-1

óEs enlúlo

KLEBER LEITE AGRA
Gerente de Acompanhamento e Manutenção de Obras

Matrícula I87.51l-6

CLÂUDIO BENEDITO SILVA FURTADO,
Secretário de Estado da Educação Ciência e Tecnologia

Matrícula 186.943-4

Sêcrêtari. dê EÉt.do d! Educ.ção Ciênciâ . Têcnologi. (SEECfl
Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual- Bloco I - 5e andar - Av. João da Mata, 5/n -laguaribe
loão Pessoa/PB - Êone: (83) 3208-9804
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ANEXO I
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à
compressão;

ABNT NBR 7lT0,Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;

ABNT NBR 8041, Tiiolo maciço para alvenaria - Forma e dimensões - Padronização;

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos
cerâmicos - Procedimento;

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria
de veda$o - Terminologia e requisitos;

ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria
estrutural e de vedação - Métodos de ensaio;

Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contrataca e Fiscalização de Obras de
Ediifcacoes Públicas [2a ediçãoJ: TCU, SECOB,2009;

ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos.

ABNT NBR 7203, Madeira Benehciada;

ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa -
Procedimento;

ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas de
fibrocimento - Dimensões e tipos - Padronização;

ABNT NBR 15310, Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e

métodos de ensaio.

Sêcrctaría dê Estldo dr Educ.çÍo Cland. ê Íê.noloti. (SEESÍ)

Gerência de Acompanhamento e Manutenção dê Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual- Bloco I - 5e andar - Av. João da Mata, s/n -Jaguaribe
João Pessoa/Pg - tone: (83) 3208-9804
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ABNT NBR 11702; Tintas para construção ciül - Tintas para edificações não industriais
- Classificação;

ABNT NBR 1-3245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações
não industriais - Preparação de superficie;

ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e
com utilização de argamassa colante - Procedimento;

ABNT NBR 13816: Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia;

ABNT NBR 1.3817: Placas cerâmicas para revestimento - Classificação;

ABNT NBR L38lB / L997 t Placas Cerâmicas para Revestimento - Especificação e Métodos
de Ensaio fdescrição dos parâmetros dos ensaios);

ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;

ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;

ABNT NBR 6118, Proieto de estruturas de concreto - Procedimentos;

ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;

ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à

compressão;

ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento;

ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

NR 23 - Proteção Contra Incêndios;

NR 26 - Sinalização de Segurança;
sêc.êt..i. dê Estado d. Educ.ção ciêncla e Íe.íologi. (sEEcT)

Geíência de Acompanhamento e Menutenção de obÍas (GAMoB)
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loão Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SiC) para
sistemas de potência - Terminologia;

ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência
ao fogo;

ABNT NBR 7195, Cores para segurança;

ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Ediffcios;

ABNT NBR 9442, Materiais de construção - Determinação do índice de propagação
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;

ABNT NBR 10636, Parede divisórias sem função estrutural - Determinação da
resistência ao fogo - Método de ensaio;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR lt7 42, Porta corta-fogo para saídas de emergência;

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1:

Princípios de projeto;

ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2:

Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3:

Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

Sscret!.|. de Est.do da EdúcaÉo ciên... ê Tlcnoloii! (sEÊct)
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ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de

incêndio - Procedimento;

ABNT NBR 74432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de
edifi cações - Procedimento;

ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio;

ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;

ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRBJ;

NR-1.0: SEGURANÇA EM INSTALAçÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Portaria n.4598,

d.e 07 /1.2/Zooa [D.O.U. de 08/t2/2004 - Seção 1).

EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI];

ISO 1182, Buildings materials - non-combustibility test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests - Ignitability of building products subiected to direct
impingement of t'lame - Part 2: Single-flame source test e ASTM 8662 - Standard test
method for specific optical density of smoke generated by solid materials;

I{R 10 - Segurança em Instalações e Serúços em Eletricidade;

ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de

ensaio;

ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação;

se.rêtaria de Estado da Educação Ciência e Têcnologia (sEEcT)

6erêncía de Acompanhamenlo e Manutenção de ObÍas (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5s andâr - Av. João da Mata, s/n - Jaguaribe
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ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
potência;

ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;

ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;

ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;

ABNT NBR 5461, Iluminação;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e

rosca NPT - Requisitos;

ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e

rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca NBR 8133 - Requisitos;

ABNT NBR 6516, Sterters - A descarga luminescente;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;

ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Desigração,
dimensões e tolerâncias;

ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters - Especificação;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
sêcrêtâri. d. Est.do da Educrção ciênci. e Íêcnoloti. (SEECT)
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ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de
semicondutores - Especifi cação;

ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas
autorizadas - Fusíveis com contatos üpo íaca - Especificação;

ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas
- Fusíveis com contâtos aparafusados - Especificação;

ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas
- Fusíveis com contâtos cilíndricos - Especificação;

ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinação da corente de fuga - Método de
ensaio;

ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronização;

ABNT NBR 1401L, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Requisitos;

ABNT NBR 1.4012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Verificação
da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio;

ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas -
Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio;

ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em comente alternada para
lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança;

ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para
lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho;

ABNT NBR 14671, Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e

iluminação geral similar - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR IEC 60067-t, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para
o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas;

s.cr.taria de Estâdo da Educação ciênci. ê Têcnologi. (sEEcTl

Gerência de AcoÍflpânhamento e Manutenção de obÍas (GAMoB)
centro Administrativo Estadu.l - BIoco I - 5e andar - Av. João da Matê, s/n -jãguaribe
João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison;

ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1: Requisitos
suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas
(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a IV;

ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1:

Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testâdos (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados [PT-IA);

ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - ParÍe 2:

Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas [sistemas de barramentos
blindados);

ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3:

Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a

instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua uülização -
Quadros de distribuição;

ABNT NBR IEC 60669-2-l,lnterruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares - PaÍtez-li Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2'2i
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de únila [PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, pâra tensões nominais até 450/750 V, inclusive -
Inspeção e recebimento;

ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

ABNT NBR NM 247 -1, Cabos isolados com policroreto de ünila [PVC) para tensões
nominais até 45O/75OV - Parte 1: Requisitos gerais [lEC 60227-1, MOD);

secÍetariô de E3t do da Educação Ciência ê Têcnoloti. (SEECÍI

Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras {GAMOB}
centro Administrativo Estâdual- Bloco I - 5e aodar - Av. João da Mata, s/n -ja8uaribe
João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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ABNT NBR NM 247 -2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão
nominais até 45O /750 V, inclusive - Parte2: Métodos de ensaios (lEC 60227 -2,MOD);

ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila [PVC) para tensões
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalações fixas (lEC 60227 -3,MOD);

ABNT NBR NM 247 -5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450 /750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexÍveis (cordõesJ $EC 60227 -5,
MODI;

ABNT NBR NM 287 -1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para
tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60245-I,
MoDJ;

ABNT NBR NM 287 -2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para
tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (lEC 60245-2
MoDJ;

ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para
tensões nominais ate45O/750V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com trança, resistentes ao calor 0EC 60245-3 MODJ;

ABNT NBR NM 287 -4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para
tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corclões e cabos flexíveis IEC
60245-4:2004 MOD);

ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte L:

Requisitos gerais [EC 60454-1:1992, MOD);

ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - ParIe 2:

Métodos de ensaio (lEC 60454-2:1992, MOD);

ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 3:

Especificaçôes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos
sensíveis à pressão [IEC 6O454-3-L:7998, MODJ;

s.crêt ri. de Eit do d. Educâção Ciên.ia ê Tecnologi. (sEEcÍl
Gerência dê Acompanhamento e Manutenção de Obrâs (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andar - Av. joão da Mata, s/n -Jaguaribe
Joâo Pessoa/Pg - Fone: (83)3208-9804
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ABNT NBR NM 60669-l,,lnterruptores para instalações elétricas fixas domésticas e

análogas - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, MOD);

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:

Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006 MOD);

ASA - American Standard Association;

IEC - International Electrical Comission;

NEC - National Eletric Code;

NEMA - National Eletrical Manufactures Association;

NFPA - National Fire Protection Association;

VDE - Verbandes Desutcher Elektrote.

ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionado para salas de computadores -
Procedimento;

ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor -

Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos
particulares para ventiladores - Especificação;

ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de
serviços de higi enização;

ABNT NBR 15627 -1, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1:

Especificação, requisitos de desempenho e identificação;

ABNT NBR 1,5627 -2, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: Método de

ensato;

sêcrêt rh dê Est do da Edqcação ciêntlâ ê Í€cnologia (sEEgÍ)
Gerência de Acompanhemênto ê Manutênção de Obras (GAMOB)

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5e andar - Av. .loão da Mata, s/n - Jaguaribe

João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e
requisitos relativos às atiüdades de construção, reformas, operação e manutenção das
instalaçôes que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

ABNT NBR 16401-l,lnstalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitírios -
Parte 1: Proletos das instalações;

ABNT NBR 16401-2,Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários -
Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

ABNT NBR 76401-3,lnstalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários -
Parte 3: Qualidade do ar interior;

ASHRAE Standard 62 fAmerican Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers), Venülation for Acceptable Indoor Air Quality;

ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineersl, New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis programs;

Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refi-igerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc. USA, Atlanta: 200L;

Secret rlâ de Estado d. Educação Ciênci. ê Íecnologia (SEECTI

Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB)
Centro Administrativo Estadual ' Bloco I - 5e andar- Av. ioão da Mata, s/n -Jaguaribe
João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-980rÍ



)ara plat
PARAIBA
Governo do Estado

ANEXO II
TABELAS DE REFERÊNCIA DE LOUÇAS E METAIS

Sanitários Adultos PCD feminino e masculino

O2 Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo,

código: P.51, DECA, ou equivalente

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco

Gelo,c código 4P.52, DECA, ou equivalente

02 Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, côdigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou

equivalente

O2 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.M AX 7 /2" , acabamento cromado, DECA ou equivalente

O2 Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou

equivalente

O2 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lry, código 1193.C37 , DECA, ou

equivalente

02 Papeleira Metálica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

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

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cídigo 70o7, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Saniüírios Adultos PCD feminino e masculino

O2 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1,1,93.C37, DECA, ou

equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código70O7, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

equivalente

Tabela 2 -Tabelq de louças e metqis do bloco administrativo
Fonte - Autores 2021

Sccrêtaria de Estâdo d. Educação Ciênciâ ê Têcnolotia {SEECO
Gerência de Acompanhamênto ê Manutênção de obras (GAMOB)

Centro Administratívo Estâdual - Bloco I - 5e andar - Av. João da Môta, s/n - JaguaÍibe
João Pessoa/Pg - Fone: (83) 3208-9804
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04
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Vestiários feminino e masculino

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código lzy P.111, DECA

Assento plásüco Izy, Código AP.01, DECA

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plásüca/desüador para

duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha by, côdigo:.4900.C37.PQ DECA ou

equivalente

O6 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa by, código 1193.C37,DECA

04 Papeleira Metálica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, côdigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Tobela 3 -Tqbela de louças e metqís do bloco de vestiórios
Fonte - Autores 2021

Lavanderia

Tanque Grande [40 L] cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com areiador lzy, código 1.1.55.C37, DECA, ou

equivalente

cuba industriar s0*40 p."fr;:i:s"'d:;flffi:-"- ou equivarenre

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1755.C37, DECA, ou

equivalente

Cozinha

06 Cuba Inox Embutir 4 0x34xl7 cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FMNKE, ou equivalente

O1 Cuba industrial 50x40 protundidade 30 - HIDRONO)Ç ou equivalente

06 Torneira para cozinha de mesa bica móvellry, código tt67.C37, DECA, ou

equivalente

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

s.crêtrria dê Ert.do da Educ.ção Clôncl. e Íêcnologi. (sEEcT)

Gerência de Acompanhamento ê Manutenção dê Obras {GAMOB)
Centro Administrativo Eíadual - Bloco I - 5e andar - Av. João da Mata, s/n -Jaguaribe
loão Pessoa/P8 - Fone: (83)3208-98M
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01 Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou

equivalente

O1 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lnJ, côdigo 1,193.C37, DECA, ou

equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

O1 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Lactário e Higienização

O1 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRANKE, ou equivalente

01 Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 1167 .C37 , DECA, ou

equivalente

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

O1 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1 193.C37, DECA, ou

equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, côdigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Área de serwiço descoberta

O1 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codígo 7753.C37,

DECA, ou equivalente

Tabelo 4 -Tobela de louças e metais do bloco de serviço
Fonte - Autores 202L

Sala de Atividades

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRANKE, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, côdigo 1167.C37, DECA, ou

equivalente

Fraldário

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, códigoL.37, DECÁ" ou equivalente

Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 7793.C37, DECA, ou

equivalente

Secrêta.ia dê Estldo da Edú..ção Clência ê Têcnologi. (SEECI)
Gerência dê Acornpanhamento e Manutenção de Obras {GAMOB)
Centro Administrativo Estadual - Eloco I - 5e ândar - Av. loão da Mata, s/n - laguaribe
João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804
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O2 Torneira elétrica Mâxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para

torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

OZ Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, côdigo 7007 , Melhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitiário Infantil Creche II

OZ Bacia Convencional Studio Kids, código PÍ.16, DECA, ou equivalente

O2 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

O2 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.M AX 7 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

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

03 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1,t93.C37, DECA, ou

equivalente

02 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desúador para

duchas elétricas, cógigo 8010-À L0RENZETTI, ou equivalente

Sanitário Infantil PCD

O1 Bacia Convencional Studio Kids, código PL1.6, DECA, ou equivalente

O1 Assento branco linha ínfantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

O1 Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, côdigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou

equivalente

01 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.M AX 1 yz", acabamento cromado, DECA ou equivalente

01 Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código; L.915, DECA, ou

equivalente

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37 , DECA, ou

equivalente

O1 Papeleira Meúlica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

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

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, códiga 7 0O7 , Melhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente

Tabela 2 -Tabela de louças e metais do bloco pedagógico I
Fonte - Autores 2027

Sêcrêtari. de Est.do d. Educação ciêmia ê Têcnologla (sEEcÍl
Gêrência de Acompanhamento e Manutenção de Obras {GAMoB)
Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5s andar- Av.loão dã Mata, s/n -laguaribe
,oão P€ssoa/PB - Fone: (83)3208-9804
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Sala de Atividades

O2 Cuba Inox Embutir 4Ox34xl7 cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRANKE, ou equivalente

02 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou

equivalente

Sanitário infantil feminino e masculino

06 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA

O6 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA

O6 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.M AX 7 Y2.", acabamento cromado, DECA ou equivalente

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

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Iry código 1193.C37, DECA

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para

duchas elétricas, cógigo 8010-4" LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento pam registro pequeno Linha lzy, código: 4900.C37.PO DECA ou

equivalente

06 Papeleira Metálica Linha lzy, côdígo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 70O7, Melhoramentos ou equivalente;

O6 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Tabela 2 -Tobela de louças e metaís do bloco pedagógico Il
Fonte - Autores 202L

Sala de Atiüdades

06 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, côdigo 1153.C37,

DECA, ou equivalente

Tobelo 2 -Tqbelu de louços e metais dos áreas de convivência
Fonte - Autores 2027

S€cr.tlri. dê Est.do d. Educ.ção Ciênci. ê Tecoologi. (SEECf)

Gerênciâ de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB)

Cêntro Administrativo Estadual - Bloco I - 5E andar - Av.loão da Mata, s/n -iagúaribe
loão Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804

Bloco Pedagógtco 2 - Creche III e Pr&escola
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ENCARGOS SOCTÀIS

Item Dbcriminação Horista ênsallste

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSEOS 't6,80 í6,80
A-1 INSS

A-2 SESI 'l,50 1,50

A-3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA o,20 o,20

A-5 SEBRAE 0,60 0,60

AS SAúRIO EDUCAçÃO 2,50 2,50

A-7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A-8 FGTS 8,00 8,00

A-9 sEcoNct
B ENGARGOS SOCIAIS QUE RECEBET' AS TNCIDÉNGIAS DE "A" 50,51 20,2A

B-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01

B-2 FERIADOS 4,30

B-3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67

B-4 13O SALARIO 10,78 8,33

B-5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06

B€ FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B-7 DIAS DE CHUVAS 1,98

B-8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,í'l 0,08

B-9 FÉRNS GOZADAS 13,ô4 10,55

B-'t0 SAúRIO MATERNIDADE 0,03 0,03

c ENCARGOS SOC!,AIS OUE NÃO RECEBEII AS INCIDÊNCIAS DE 'A* 9,52 7,38

c-1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,45 3,45

c-2 AVISO PRÉVIO TMBALHADO 0,10 0,08

c-3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,50 0,39

c4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,',t0 3,17

c-5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37 0,29

D TAXAS DE REINCIDÉNCTAS DE UU GRUPO SOBRE O OUTRO 8,86 3,70

D-1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,49 3,41

D-2

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÊVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,37 0,29

TOTAL GERAL 85,69 48,í 6

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior - Eng" Civil CREA 160 814 689 - 8 - Íel. la3l9 9924 4447



CONCEDÊNÍE:

CONVENENÍEl

CONTRATOI

OBRAi

RET, PREçOS:

DESONERADO:

§ÉicnEÍúii Do or rbucaçÃó r óÀqÊNcÀ E rEcNoróGiÀ

MunlcÍplo de Duas Estrada§ - PB

CONSTRUçÃO OE CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍPíO DE DUAS ESTRAOAS -PB

srNAPr 09/202r

5lm

cÁLcULo DE BDI I - Edltlcaçõês
2 - Rodovl$, Ferovlai,

Plstas d! Asroportor, lnfÍa
VláÍla Uràôn.

3 - Abasteclmento de

Á8uâ, Colêta dê Es8oto

4 - EÊtã!õês ê Rêdês dê

Ol5trlbulção dê EnêÍgla

Elétrlca

5 - PoÉuáÍ|.s, MarÍtlmar e

Fluvlals

6. Forneclmênto de
MâteÍlals e EqulpEmêntos

Item compohente do BDI % lnfo 1eq Médlo 3rq 1eq Médlo 3rq 1rQ Médlo 3rq trQ Médlo 3rq lrq Médlo 38q 1rQ Médlo 3rQ

Admlnistração Central( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,7r 5,29 s,92 4,00 5,52 7.85 1,50 3,45 4,49

Seguro e Gàrantià (G) 1,00 0,80 0,80 1,00 0,3 2 0,40 0,7 4 0,28 0,49 0,15 0,25 0,51 0,s6 0,81 r,22 1,99 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,91 o,97 !,27 r,27 0,50 0,56 0,91 1,00 1,39 !,7 4 1,00 1.48 1,46 2,32 3,16 0,56 0,85 0,89

oespesas Flnãnceiras (DF) 0,59 0,59 r,23 1,39 7,O2 1,11 r,2! 0,94 0,99 7,17 1,01 7,07 7,1L 1,02 1,33 0,8s 0,85 7,lL

Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,7 4 8,04 9,40 8,00 8,31 9,51 7,L4 8,40 10,43 3,50 5,11 6,22

lmpostos(l) - PlS, COFINS,CPRB,ISSQN 10,65 Conforme Lêglslação EspecíÍlca

ObsêÍva06!s

1) Preencher apenas â coluna % lnformado (coluna c)

2) os lhpostos (l)normâlmente apllcávêlssão: PIS (0.65%). coFlNS
(3,00%), CPRB (4,5%), ISS 12,5% Munlcíplo de Duas Estradâs - PB),

3)o cálculo do BDI se baseia na fórmulâ abalxo utllizada pelo

^rórdáo 
2622113 do ÍCU, conforme cE GEPAD 354/2013 de

r7 /rol20t3.

VAI.ORES DE BDI PORÍIPO DE OBRA

Tlpo dê obra 1rq 3rq
1 - Edificaçôes 20,34 22,r2 2s,00

2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, lnfrê Viária 19,60 20,97 24,23

3 -Abasteclmento de Água, coleta de Esgotos 20,76 24,r8 26,44

4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elé$ica 24,00 25,84 27,a6

5 - Ponuárlas, MarÍtimas e Fluviais 22,40 27,44 30,95

Fórmula Utlllzada: 6 - Forneclmento de lúateriôls e Equlpamentos 11,10 !4,O2 16,80

,D/={[(l +,{c+ G+ R). (l + Dnr (+ L)

]-')-'*t- I
g.D,l = 25,45%

LINCOLN CARTAXO DE A'slnàdodêrolma drqltalporL|RA liiX,Í3à[,'â]'*1:,?"'^
JU NIOR:06897861405 Dadosr 2022,05.06 I sr46rs8 -03'oo'

PROJE t0: Lincoln Cariaxo ds Lira Júnlor - Eno" Civil CREÁ 160 814 8E9.8 - Te. (83)9 9924

observaçôes sobre os % informados no cálculo do BDl, neste casoi

EDrFrcAçôES (obra üpo 1)

Os valores % informados se enquadram nos llmites do Açordão 2622/2013-TCU-Plenário

catcuLo DA BoNrFrcAçÃo E DtspESAs tNDrREras

Médlo


