TOMADA DE PREÇOS N º 001/2019 – EDITAL Nº 41/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01150/2019
1. O B J E T O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE
A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ PAULA GUIMARAES
NUNES, SITO A RUA JOSE DE SOUSA PALAU, S/Nº, JAD. ROSA HELENA, IGARATA/SP conforme condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e nos seguintes anexos:
Anexo I – Declarações.
Anexo II – Declaração.
Anexo III – Termo de Compromisso
Anexo IV – Atestado de Visita Técnica
Anexo V – Credenciamento
Anexo VI – Minuta Contratual
Anexo VII - Memorial Descritivo
Anexo VIII - Cronograma Físico-Financeiro (preenchido)
Anexo IX – Planilhas de quantitativos e de valores (preenchidas);
ANEXO X – PROJETO PLOTAR em PDF;
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: Dia 03/07/2019 – 10h00
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 05 (cinco) minutos após o término do prazo para recebimento dos mesmos,
em sessão pública.
LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Igarata, situada a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330, centro, Igaratá/SP.
1 - PREÂMBULO
1.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8666/93, com as alterações produzidas pelas Leis Federais nºs 8883/94, 9032/95,
9648/98 e 9854/99 LC 123/2006 e demais normas pertinentes, e, em conformidade com o r. despacho exarado pelo Sr.
Prefeito Municipal de Igarata nestes autos, acha-se aberta a TOMADA DE PREÇOS acima, para a execução dos
serviços e obras de engenharia supra especificados, pelo regime de execução indireta - através de empreitada por preço
unitário, cujo critério de julgamento é o de MENOR PREÇO global.
2 - DA PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
2.1.Poderão participar desta licitação:
2.1.1. Os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
2.1.2. Será admitida na licitação a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devidamente
enquadradas na Lei Complementar nº 123/06.
2.2. Não poderão participar desta licitação:
2.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente.
2.2.2. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
2.2.3. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com o órgão responsável por esta
licitação.
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2.2.4. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.
2.2.5. Interessados que estejam sob falência, concordata ou insolvência;
2.2.6. Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação e aqueles que
estejam cumprindo sanções conforme Inc. III do art. 87 da Lei federal nº 8.666/93.
2.2.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no artigo 9º da lei 8.666/1993.
2.2.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
2.2.9. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como as interessadas que
tenham em seu quadro de pessoal servidor público que participe da sua gerência ou administração;
2.2.10. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público que prestem serviços ao
Município de Igarata em cargo de comissão ou função de confiança,
2.2.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de serviço e do fornecimento de bens
a eles necessários:
2.2.11.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.2.11.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
2.2.11.3. A licitante cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou empregados sejam servidores
do Município de Igaratá.
2.2.11.4. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
2.2.11.4.1. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes
necessários.
2.2.11.4.2. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
2.3 - Para fins de participação e habilitação na presente TOMADA DE PREÇOS deverão as empresas apresentar
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em plena validade, desde que elaborado nos termos das já
citadas leis federais, expedido por quaisquer órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou fundacional
da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal constando atividade compatível com o objeto do presente certame
licitatório, em original ou cópia autenticada - o qual fará parte integrante do processo, bem como declarações assinadas
pelo representante da empresa, devidamente identificado, no sentido de que:
2.3.1. - Além do CRC, quando este NÃO for emitido pelo Município de Igaratá, deverão, ainda, as empresas
juntarem, necessariamente, os documentos listados na forma do item 2.6, e seguintes, não sendo aceitos
protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.
2.3.2. O CRC deverá estar atualizado com as certidões e demais documentos em plena validade;
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2.4 - Para a elaboração da proposta referente ao objeto deste certame, as empresas interessadas DEVERÃO vistoriar
o local da obra, fazendo-se representar, não podendo, em hipótese nenhuma, alegar desconhecimento. A vistoria será
certificada pelo órgão competente desta Prefeitura, que fornecerá Atestado de Vistoria ao interessado, o qual deverá
ser juntado no ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO, a fim de que possa integrar os autos, modelo Anexo IV.
2.4.1. A vistoria (visita técnica) ao local da obra, será realizada das 12h00 às 17h00 entre os dias 10/06/2019 a
02/07/2019, com agendamento prévio na Secretaria Municipal Planejamento Urbano, Obras e Serviços, através
do telefone (0xx11) 4658-1723, para posterior comparecimento através de representantes sendo de total
responsabilidade da Licitante, junto ao Departamento de Obras e Serviços Municipais, os quais serão acompanhados
por um servidor deste Departamento.
2.5. - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via de cada documento, contidos em envelope
(preferencialmente confeccionado em papel pardo) fechado indevassavelmente, apresentando externamente os
seguintes dizeres:

2.6. DA DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019
ENVELOPE Nº 1 - D O C U M E N T A Ç Ã O
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

2.6 - A empresa que não possuir o CRC - Certificado de Registro Cadastral, e desejar oferecer proposta nos termos do
presente edital deverão antes do terceiro dia anterior (até 01/07/2019) ao determinado para recebimento dos
envelopes, apresentarem os documentos abaixo especificados, válidos na data limite para entrega dos envelopes, os
quais poderão ser entregues em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
(excluindo-se desta exigência os documentos emitidos pela Internet) ou por servidor desta Administração (neste último
caso mediante a apresentação, no momento de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou, ainda, publicação
em órgão de imprensa oficial, da seguinte documentação:
2.6.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2.6.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
2.6.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
2.6.4 - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
2.6.5 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.6.6 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e à dívida ativa da União), Estadual (ICMS) e Municipal (mobiliária) do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa;
2.6.7 – Prova de Regularidade expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, bem como prova de
regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal,
aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa;
2.6.8 – prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
2.6.9 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou seja, certidão de registro da empresa no CREA/SP,
conforme Resolução 266/79, com validade na data limite para apresentação dos envelopes, devidamente atualizada em
todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso da adjudicatária/contratada ser domiciliada em outro Estado que
não São Paulo, o Certificado de Registro, emitido pelo CREA da região de origem, deverá conter o visto do CREA/SP,
em vigor, autorizando-a a participar de licitações. Referida obrigação deverá ser cumprida antes da assinatura do
contrato decorrente deste certame.
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2.6.10 -Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, a qual será atendida por documentos fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou Privado, devidamente certificado pela entidade profissional competente, através da apresentação de Certidão de
Acervo Técnico emitida pelo CREA, acompanhada dos respectivos atestados de execução similares e de porte
equivalente em nome do profissional que possua vínculo de natureza permanente com a empresa, devidamente
certificados pelo CREA através de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, observado o limite mínimo de
50% dos principais quantitativos, sendo INFRAESTRUTURA: broca; PAREDES E PAINÉIS: alvenaria bloco e
emboço e chapisco; PISOS E PAVIMENTAÇÃO: piso de concreto e intertravado; PINTURA: duas demãos de tinta
látex acrílica;, que comprove a execução dos serviços desta licitação os quais deverão estar descritos de forma clara
nos termos da Súmula 24 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
2.6.11. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, além da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
2.6.12 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, através de Registro em Carteira de Trabalho
(CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços autenticado, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, quais sejam execução de infra-estrutura. O profissional retro
indicado deverá participar da execução do objeto do contrato, admitindo-se a substituição por outro profissional do
mesmo nível, com experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação desta Prefeitura Municipal.
2.6.12.1 - O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da empresa licitante na data de
apresentação dos documentos de habilitação e propostas, na condição de:
2.6.12.1.1 - Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada, nos termos do item 2.6.12, das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do empregado;
2.6.12.1.2 - Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (última
alteração) devidamente registrado e documento de identidade com foto; ou
2.6.12.1.3 - Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviço autenticado e documento
de identidade com foto.
2.6.13 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com emissão
de até 90 dias;
2.6.14. Comprovante do atestado de visita técnica nos termos do subitem 2.4.1 (ANEXO IV)
2.6.15. Comprovante de pagamento (recibo/protocolo) da caução garantia proposta no valor de R$ 3.622,34 (três mil
seiscentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) nos termos do artigo 31, Inc. III da Lei Federal nº 8.666/93
2.6.16. DEVERÃO JUNTAR NO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO AS SEGUINTES DECLARAÇÕES DOS ANEXOS I, II
E III:
A) de que não houve superveniência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, em
seus três níveis de governo, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência destes fatos durante o
processamento deste certame e vigência das avenças dele decorrentes; e de que não ocorreu diminuição das
capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora licitado
B) está de pleno acordo com as normas deste edital, bem como ciente quanto aos termos da Lei Federal nº
8666/93, e suas alterações, notadamente as Leis nºs 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, às quais se submete, e que
tomou ciência de todos os documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as
especificações do objeto ora licitado.
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C) cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no que diz respeito à proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de quatorze anos e demais declarações, constantes no anexo I;
D) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à
Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste
Estado de São Paulo).
Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente, e, concomitantemente, com indicação
do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial).
Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma
empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame. Todos os documentos apresentados por cópia poderão ser
autenticados por servidor público mediante a apresentação do original no prazo de até 01 dia anterior a abertura
da proposta;
2.7 - Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo limite de validade em certidões negativas ou neste edital,
prevalecerá o prazo de 60 (sessenta) dias, corridos, contados da data de emissão do documento até a data de
apresentação dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos de validade em vigor,
quando for o caso, na data determinada para abertura dos ‘ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO’.
2.8 - Serão exigidos dos participantes deste certame capital mínimo integralizado, no montante mínimo de R$ 36.223,42
(trinta e seis mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos).
2.9 - Da empresa adjudicatária será exigida garantia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total
estimado do contrato, a qual será liberada ou restituída, após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do
Contrato.
2.10 - Não serão aceitas propostas enviadas por fac símile ou e-mail. Esta Administração não assume qualquer
responsabilidade por envelopes contendo documentação e/ou propostas que não sejam entregues pessoalmente no
endereço indicado para tal.
2.11 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, o licitante deverá encontrarse em pleno gozo de seus direitos para contratar com a Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade,
incidindo, em hipótese contrária, nas cominações do parágrafo único do aludido artigo.
2.12 - Os documentos acima listados deverão estar em nome da empresa proponente, e, concomitantemente, com
indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz
ou de filial). Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma
empresa/CNPJ/endereço que participou deste certame.
2.13. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou sócio, de
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste
edital.
2.14 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item anterior, que possuir restrição em qualquer
dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.
2.15. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
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2.16. O prazo de que trata o item 2.14 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.
2.17 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.14, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
2.18 - A documentação necessária para cadastro não poderá ser substituída por Registro Cadastral emitido por qualquer
outro órgão ou entidade pública.
2.18.1 Os documentos exigidos emitidos pelo órgão responsável através da Internet, terão sua autenticidade conferida
na Internet antes da emissão do cadastro de fornecedor. Os demais documentos, se não forem apresentados em
originais, deverão ser autenticados em cartório, ou por servidor da Comissão de Cadastro.
2.18.2 Somente será emitido o CRC, cujos documentos estejam dentro do prazo de validade.
2.18.3. No caso de vencimento de algum dos documentos do Certificado de Registro Cadastral, este(s) poderá
(ão) ser anexado(s) ao registro, antes do horário da abertura, conforme preâmbulo deste Edital, desde que seja
original, autenticado em cartório ou conferido por servidor do Município, não sendo necessário a expedição de
novo certificado cadastral, desde que este não esteja vencido.
3 - DA PROPOSTA
3.1 - A proposta deverá ser elaborada por meios mecânicos, preferencialmente conforme modelo dos Anexos VIII e IX
deste edital, em papel que identifique (razão social, endereço completo, números de telefone e de fac-símile, e-mail, e
CNPJ, (vedada a apresentação no papel timbrado da Prefeitura), a licitante e este certame, redigida de forma clara,
em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas,
rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem, devendo estar datada e assinada na última folha, por
quem de direito, e rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único envelope, indevassável, fechado,
informando na parte externa ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA – TP Nº 001/2019, e demais dados de identificação na
forma do item 2.4, constando da proposta:
3.1.1 - Especificação clara e completa das obras oferecidas, obedecida à mesma ordem constante deste edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais que um resultado, com o
completo preenchimento e juntada das planilhas de quantitativo e de valores e cronograma físico-financeiro (Anexos VIII
e IX);
3.1.2 - Preço unitário e total, apresentado por item, expressos em moeda corrente nacional, com duas casas decimais
após a vírgula, cujos valores deverão estar apresentados livres de quaisquer incidências de impostos, taxas, encargos
sociais, despesas de locomoção ou hospedagem, seguros ou fretes, que correrão por conta da proponente, bem como
valor total da proposta, em algarismos e por extenso, destacando valores totais para materiais e para mão de obra;
3.1.3 - Prazo para início de execução das obras ou serviços, em até sete dias corridos, contados do recebimento da
Ordem de Serviço para tal, e prazo para término dos mesmos, também em dias corridos, contados do início;
3.1.4 - A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data limite para
apresentação do envelope contendo-a;
3.1.5 - Concordância quanto à forma de pagamento, o qual será conforme medições, após o início das obras e
adimplemento da obrigação da contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração e
conforme disponibilização dos Créditos ficando a total responsabilidade das licitantes em participar deste certame,
cientes de que o pagamento independente do contrato, somente será efetuado após liberação e aprovação do órgão
competente.
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3.1.6 - A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo
desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.
3.1.7. No rodapé da proposta deverá conter os valores de materiais e serviços referente a mão-de-obra
separados, para efetivação da retenção dos impostos da futura contratada.
3.2 - As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento.
3.3 - Indicar nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa, e endereço de pessoa que assinará eventual
termo contratual decorrente deste certame, Banco, Agencia e Conta Corrente para recebimento dos
pagamentos.
3.4 - Em caso de divergência entre os valores unitário e total, prevalecerão os primeiros; e, se houver divergência entre
os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso.
3.5 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas.
3.6 - O critério de aceitabilidade de preços, nos termos do artigo 40, inciso X, da Lei Federal nº 8666/93, e suas
alterações, é o montante de recursos orçamentários reservados nos presentes autos, no total de R$ 362.234,15
(trezentos e sessenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) conforme detalhamento contido
nos autos.
3.7. Será exigida caução de 1% (um por cento) para as propostas, o valor de R$ 3.622,34 (três mil seiscentos e
vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) nos termos do Inciso III, do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93, cujo,
comprovante deverá estar inserido no Envelope 01 “Habilitação”, sob pena de inabilitação.
4 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 - Ambos os envelopes, devidamente fechados, deverão ser entregues no local, dia e hora designados no início deste
edital.
4.2 – Para análise dos documentos relativos à habilitação a Comissão fará confrontação dos documentos que forem
apresentados através de cópias simples, com os respectivos originais, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas do horário marcado para credenciamento. No caso da não apresentação, neste ato dos documentos
originais, a Comissão se reserva no direito de não efetuar autenticação durante o certame, podendo, a licitante ser
inabilitada;
4.2.1 - A abertura do ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO dar-se-á 05 (cinco) minutos após o término do horário
limite para entrega dos envelopes, em ato público, no mesmo local determinado para a entrega dos envelopes,
oportunidade em que se reunirão os componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (doravante
denominada apenas Comissão) e os licitantes, se houver interesse destes últimos, para a apreciação dos respectivos
conteúdos, rubrica em todos os documentos, decidindo-se sobre a habilitação dos licitantes, se for o caso.
4.3 - Após a entrega dos envelopes, não serão aceitos, procedentes dos licitantes, quaisquer adendos, acréscimos,
supressões ou esclarecimentos sobre o seu conteúdo. Os esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e, desde
que solicitados pela Comissão, constarão, obrigatoriamente, da respectiva ata.
4.4 - Havendo expressa desistência da interposição de recursos, por todos os proponentes, desde que todos presentes e
devidamente credenciados, quanto à fase de habilitação, na mesma oportunidade poderão ser abertos os ENVELOPES
Nº 2 - PROPOSTA, das proponentes habilitadas, sendo que às licitantes consideradas inabilitadas serão devolvidos os
ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA, em sua forma original (fechados), lavrando-se a ata dos trabalhos, a qual será
assinada pelos componentes da Comissão e pelos representantes dos licitantes.
4.5 - Sendo oferecido(s) recurso(s) serão fixadas pela Comissão, posteriormente, nova data para abertura dos
ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA, compatível com o julgamento do(s) mesmo(s), dando-se ciência, da nova data, a todos
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os licitantes, por intermédio de publicação no DOE - Diário Oficial do Estado ou na Imprensa Oficial desta Prefeitura,
prevista no item 11 deste edital.
4.6 - Após a fase de habilitação não cabe a desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão, e desde que feita através de requerimento formal, acompanhado de peças
comprobatórias do fato, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da abertura do ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA.
4.7 - Na hipótese de haver troca de conteúdo dos envelopes (documentos x proposta) serão automaticamente
inabilitadas as empresas que assim proceder, sendo que o envelope remanescente ser-lhe-á devolvido, constando em
ata as ocorrências (troca de conteúdo nos envelopes e devolução).
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando os proponentes, será
exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, contendo o nome completo, o nº do
documento de identificação do credenciado e deste certame, com a declaração do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinada, outorgando amplos poderes de decisão ao representante. Os representantes e
prepostos deverão apresentar, nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações (autenticado) e, no caso de
sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a legitimidade
da representação, a não ser que tais documentos estejam inseridos no ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob
pena de invalidar o credenciamento, em suas ausências. Estas autorizações deverão ser exibidas pelos portadores
antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão
apresentar documento hábil de identificação pessoal com foto, para validar o credenciamento.
5.2 - O documento citado neste item poderá, a critério do(s) representante(s) legal (is) da proponente, ser substituído por
Certidão de Procuração Pública.
5.3 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que comprove sua
capacidade para representá-la.
5.4 - A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará ou desclassificará a licitante,
mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão
somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
5.5 - Uma mesma pessoa NÃO poderá representar mais de um licitante.
5.6 - Encontra-se em anexo modelo de credencial que, facultativamente, poderá ser utilizada pela proponente.
5.7. Verificada, em qualquer tempo, falsificação de assinatura em documento público ou particular, a repartição
considerará não satisfeita a exigência documental e dará conhecimento do fato à autoridade competente dentro do prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, para instauração do processo criminal
6 - DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO /JULGAMENTO
6.1 - As propostas das licitantes habilitadas serão analisadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação, em
conformidade com o tipo de licitação, e atendidas as especificações contidas neste edital, e em eventuais anexos, com a
classificação pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, sendo o julgamento submetido à homologação e
adjudicação do Sr. Prefeito Municipal.
6.1.1 - Nesta oportunidade será verificada a exatidão das operações aritméticas apresentadas, que conduziram ao valor
total orçado na planilha orçamentária ou na proposta, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de
eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para a aplicação do valor final da proposta e classificação. Em caso de divergência entre os valores unitário e total,
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prevalecerão os primeiros; e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso.
6.1.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar as licitantes a composição de quaisquer
preços de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para
melhor análise e salvaguarda dos interesses da Administração.
6.2 - Fica reservado ao Sr. Prefeito Municipal o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado
pela Comissão; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou
julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda,
revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.
6.3 - No caso de igualdade dos preços, para as primeiras classificadas, o desempate se dará, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, e para o qual todos os licitantes serão convocados, uma vez atendidas as condições
determinadas pela Lei Federal nº 8666/93, artigos 3º, § 2º, mediante prova de atendimento a tais condições.
6.4 - As propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório, aquelas com preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, que ofereçam vantagem não prevista neste ato convocatório, ou, ainda, vantagens
baseadas na oferta dos demais proponentes, serão desclassificadas (ART. 48 da LF nº 8.666/93) sem que as
proponentes tenham direito a qualquer indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos poderes
competentes, no termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal nº 8666/93.
6.5. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de
pequeno porte que atenderem ao item 2.13, deste edital.
6.6. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa
de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor valor.
6.7. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em
que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas
de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 2.13 deste edital, a apresentação de nova
proposta, na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio
para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
6.8 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências deste edital, será declarado
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.9. O disposto nos itens 6.5 à 6.7, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver
sido apresentada por microempresa e ou empresa de pequeno porte.
6.10 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação
prévia de todos os licitantes.
6.11. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com
preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis.
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7 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1 - A interposição de recursos administrativos obedecerá às disposições dos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8666/93,
em sua redação atual, os quais deverão ser protocolados no endereço supra, perante a Comissão, no setor de
Licitações. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório
desta licitação e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do
procedimento, cujo custo da reprodução será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 A pretensão referida no subitem 7.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado a autoridade do
Senhor Prefeito, subscritora do Edital, devidamente protocolado no setor de licitações, no endereço e horário de
expediente, de segunda a sexta feira das 09h00 às 12h00 e das 13h00 as 18h00. Também será aceito pedido de
esclarecimentos encaminhado por meio do e -mail licitacao@igarata.sp.gov.br , cujos documentos originais deverão ser
entregues no prazo indicado também no subitem 7.1.
7.3. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
7.4. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento da solicitação por
parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do Processo, dando-se ciência as demais
licitantes, através da divulgação no sitio oficial www.igarata.sp.gov.br da pergunta e da resposta
8 - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
8.1 - Para atendimento ao objeto deste certame licitatório será firmado instrumento contratual com a empresa vencedora,
em conformidade com a minuta em anexo, sendo o adjudicatário chamado a celebrá-lo com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, devendo formalizar a assinatura em até 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo para
chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal
nº 8666/93.
8.1.1 - A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato, a documentação comprobatória de
regularidade para com a Seguridade Social (CND-INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), se
referidos documentos apresentados por ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidas, bem como comprovar
depósito, a titulo de caução contratual, nos termos da lei e o registro no CREA/SP, se for o caso.
8.1.2 - Por ocasião da assinatura da avença se exigirá a comprovação de poderes do subscritor do contrato para assinar
em nome da contratada. Para iniciar os trabalhos a licitante vencedora deverá comprovar que providenciou o
registro perante o CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao contrato, conforme
determina a Resolução nº 425, de 18/12/98, do CONFEA.
8.1.3. Os pagamentos serão efetuados conforme medições, após o início das obras e o adimplemento da obrigação da
contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA
9.1 - Da futura contratada se exigirá a prestação de garantia das obrigações assumidas no limite de 5% (cinco por
cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia, ou fiança bancária, a ser comprovada por ocasião da assinatura do termo contratual.
9.1.1 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a terceiros, a
adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
data em que for notificado pela contratante;
9.1.2 - A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;
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9.1.3 - Modificações no contrato que impliquem em complementação da garantia inicialmente oferecida, somente
serão formalizadas após a efetivação da nova garantia;
9.1.4 – Na modalidade de depósito em títulos da dívida pública, o Departamento do Tesouro Municipal efetuará análise
prévia dos mesmos visando verificar as condições de mensuração de valor e condições de resgate;
9.1.5 - Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivação da garantia através da Carta de Fiança Bancária,
deverá constar da mesma, expressamente, condição de atualização do valor garantido, através da variação do
índice da TR (taxa referencial de juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federal.
10 - DAS SANÇÕES
10.1.O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual
ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2.Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autárquica, pelo
prazo de até 02 (dois) anos conforme dispõe o inciso III, Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:
a)
deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o certame.
b)
convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato.
c)
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
d)
não mantiver a proposta, lance ou oferta.
e)
ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação.
f)
falhar ou fraudar na execução do contrato.
10.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor do contrato devidamente
reajustado:
a)
5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
b)
10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
c)
20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato.
10.4. A administração poderá deixar de aplicar as multas contratuais se preferir o ressarcimento dos prejuízos
sofridos.
10.5. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A
critério da Administração e havendo disponibilidade, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada, ou
ainda abatido dos créditos que a contratada tenha a receber da Administração. Não havendo pagamento, o valor será
inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
10.6. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão considerados inexecução
parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
10.7. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de
penalidade.
10.8. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções cabíveis.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação de documentos e proposta, implica
para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste Edital, e de seus anexos; implica, também, no reconhecimento de que
este instrumento convocatório caracterizou perfeitamente o objeto do certame, sendo o mesmo suficiente para a exata
compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização.
11.2 - A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações prestadas em atendimento às
normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido a vencedora, na rescisão do contrato, ou do pedido de compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
11.3 - Informações relativas à presente licitação serão prestados, pessoalmente, no mesmo endereço determinado para
entrega dos ENVELOPES, sendo aceitas, também, consultas pelo email: licitacaoigarata@gmail.com
11

11.3.1 - Esclarecimentos ou dúvidas específicas sobre documentos da licitação, que afetem a formulação da proposta,
só serão atendidos mediante solicitação por escrito, nos termos do artigo 41 da Lei Federal 8666/93, e suas alterações,
protocolizadas e encaminhadas à Comissão.
11.4 - As comunicações decorrentes do presente procedimento licitatório dar-se-ão por meio de publicações no site:
www.igarata.sp.gov.br
11.5 - Os envelopes contendo ‘proposta’ das empresas inabilitadas deverão ser retirados em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da publicação comunicando a ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Sr. Prefeito Municipal, sobre
eventuais recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob pena de inutilização de seu(s) conteúdo(s).
11.6 - As garantias do contrato, quando exigidas, poderão ser apresentadas em uma das seguintes modalidades, a
critério de cada proponente: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
11.6.1 - Fianças bancárias apresentadas como garantia, de proposta ou de contrato, deverão conter, no mínimo:
11.6.1.1 - prazo de validade, que deverá corresponder a noventa dias contados da emissão para garantia de proposta, e
do período integral, estimado, de vigência do contrato, para as garantias de contrato;
11.6.1.2 - expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido,
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
11.6.1.3 - expressa renúncia ao Benefício de Ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil. (Art. 827. O fiador
demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os
bens do devedor)
11.6.1.4 - condição de atualização do valor garantido, através da variação do índice da TR (taxa referencial de juros) ou
outro índice oficial adotado pelo Governo Federal.
11.6.2 - Na hipótese de depósito efetuado em títulos, a licitante deverá apresentar a sua relação detalhada, bem como
comprovar sua legitimidade e liquidez.
11.6.3 - Vencidas as garantias apresentadas na forma de fiança bancária, as mesmas deverão ser retiradas em até 05
(cinco) dias úteis, contados do vencimento, sob pena de sumária destruição das mesmas.
11.6.4 - Garantias apresentadas em dinheiro serão corrigidas monetariamente, por ocasião da devolução.
11.6.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a terceiros, a
adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
data em que for notificado pela contratante;
11.6.6 - Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que impliquem em complementação da
garantia inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia.
11.6.7 - Será exigida caução de 1% (um por cento) para as propostas, nos termos do Inciso III, do artigo 31 da Lei
Federal nº 8.666/93.
11.7 - Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua
proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatório.
11.8 - Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº 8666/93, com suas modificações em vigor, sendo
apreciados e decididos pela Comissão, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação do Sr. Prefeito Municipal.
11.09 - Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar requerimento por escrito, assinado
por quem de direito e com firma reconhecida, além de documento de identificação pessoal, sendo que nesse ato será
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lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual será devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário
que o recepcionou.
11.10- As despesas serão suportadas pela seguinte
02.05.01.12.365.0501.1019– 4.4.90.51 – obras e instalações.

dotação

orçamentária

sob

as

rubricas

nº

11.11 Em caso de a convocada não assinar o contrato é facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas à primeira
classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. Para estas, em caso de recusa, não se aplicam as
sanções previstas no item supra.
11.12. Caberá à licitante vencedora indicar seu representante legal, devidamente qualificado, com poderes para assinar
o contrato. A documentação comprobatória, devidamente autenticada, ficará arquivada nos autos do processo licitatório,
na Prefeitura Municipal de Igarata, podendo ser procuração, contrato social ou documento equivalente.
11.13. Quando da contratação, a licitante vencedora deverá manter todas as condições de qualificação apresentadas no
processo licitatório.
11.14. O presente edital se encontra disponível no site: www.igarata.sp.gov.br
11.15 - Será eleito o Foro da Comarca de Santa Isabel - SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para qualquer procedimento relacionado com o processamento deste certame licitatório, assim como ao
cumprimento das obrigações dele decorrentes.
Igarata, 06 de junho de 2.019.

CELSO FORTES PALAU
PREFEITO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/2019
ANEXO I - DECLARAÇÕES
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
___________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de
participação na TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Igarata, que:
- não há superveniência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, em
seus três níveis de governo, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência destes fatos durante o
processamento deste certame e vigência das avenças dele decorrentes; e de que não ocorreu diminuição das
capacidades técnica, jurídica e econômica da empresa para atender ao objeto ora licitado.
- está de pleno acordo com as normas deste edital, bem como ciente quanto aos termos da Lei Federal
nº 8666/93, e suas alterações, notadamente as Leis nºs 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, às quais se submete, e
que tomou ciência de todos os documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as
especificações do objeto ora licitado.
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento
à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste
Estado de São Paulo).
- não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
- não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
- Após tomarmos conhecimento de todos os documentos da Tomada de Preço em referencia, vimos
submeter à apreciação desta Comissão Permanente de Licitação nossa Proposta Comercial para execução de obra
PARA A FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ PAULA GUIMARAES NUNES, SITO A RUA JOSE DE SOUSA
PALAU, S/Nº, JAD. ROSA HELENA, IGARATA/SP Certificamo-lhes que todos os documentos foram examinados, não
havendo nada a acrescentar sobre os mesmos, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões na preparação desta proposta.
Declaramos conhecer todas as condições exigidas nesta Tomada de Preço, bem como os termos dos documentos que
fazem parte integrante da mesma.
O prazo para execução da obra será de conformidade com o especificado no Cronograma Físico – Financeiro.
No caso de adjudicação do objeto desta Tomada de Preço, concordamos em assinar o contrato no prazo estabelecido
pela Prefeitura Municipal de Igarata.
As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura e julgamento das propostas comerciais.
___________________________________
Local e data
___________________________________
Nome e identidade do declarante.
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TOMADA DE PREÇOS N º 001/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/2019
ANEXO II - DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO LEI FEDERAL 9854/99 – Modelo empregador pessoa jurídica.
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de
participação na Tomada de Preços nº 001/2019, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Igarata, e diante do
disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal 8666/93, acrescido pela Lei Federal 9854/99, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
___________________________________
Local e data
___________________________________
Nome e identidade do declarante.
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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TOMADA DE PREÇOS N º 001/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/2019
ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO
A proponente licitante .............................., participante do processo administrativo referente à Tomada de Preço n.º
00xx2018, destinado a contratação de empresa especializada para execução de obra referente a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A
FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ PAULA GUIMARAES NUNES, SITO A RUA JOSE DE SOUSA PALAU,
S/Nº, JD. ROSA HELENA, IGARATA/SP, conforme condições estabelecidas neste instrumento convocatório,
compromete-se a manter como Responsável Técnico da Obra em referência, até a sua conclusão, o engenheiro civil,
Sr..............., que está sendo apresentado no presente termo.
Declaramos ainda que na hipótese de descumprirmos o presente compromisso, estaremos desobedecendo ao comando
do § 10 do art. 30 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas sucessivas alterações posteriores, estando
sujeitos às consequências previstas no art. 88 da referida lei.

Local e Data ..............

_________________________________________________________
(Assinatura representante legal da licitante proponente)

__________________________________________________________
De acordo
(assinatura do Responsável Técnico)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
ANEXO IV
PROCESSO Nº 1150/2019
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Declaro, para atender às exigências do processo administrativo referente à Tomada de Preço n.º 001/2019, destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA E
MATERIAIS PARA A FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ PAULA GUIMARAES NUNES, SITO A RUA JOSE
DE SOUSA PALAU, S/Nº, JAD. ROSA HELENA, IGARATA/SP, conforme condições estabelecidas neste instrumento
convocatório que o Sr. _____________________________________________________________________,
Responsável da proponente licitante ________________________________________________________________,
compareceu ao local da obra nesta data, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições dos
locais para o cumprimento das obrigações, objeto do certame licitatório em epígrafe, obedecendo assim o art. 30, III, da
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas sucessivas alterações posteriores.
Igarata, ______ de ______________ de 2019

SECRETARIA M. OBRAS
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PROCESSO Nº 1150/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
ANEXO V – CREDENCIAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE
OBRA E MATERIAIS PARA A FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ PAULA GUIMARAES NUNES, SITO A
RUA JOSE DE SOUSA PALAU, S/Nº, JAD. ROSA HELENA, IGARATA/SP
A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, através da presente credencial, constitui, para os
fins de representação perante aos procedimentos da Tomada de Preços nº 0012019, realizada pela Prefeitura Municipal
de Igarata, o(a) Sr. (a.) ___________, portador da cédula de identidade (ou outro tipo de documento de identificação) RG
nº ____________, inscrito no CPF/MF sob nº __________, com amplos poderes para acordar, discordar, transigir,
receber documentos pertencentes à empresa, inclusive poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a
recursos ou impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em nome e por
conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal, para este fim específico, e
em nome desta empresa defender seus direitos.
Através deste mesmo credenciamento, AUTORIZAMOS o(a) Sr. (a) __________, acima identificado (a), a assinar
contratos e respectivos termos aditivos, relativos ao certame licitatório aqui caracterizado. (Este parágrafo é facultativo, e
visa agilizar a formalização de contrato com os adjudicatários do objeto deste certame).
Estou (amos) ciente (s) de que responderei (emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham
a ser praticados por este nosso representante legal.
____________________________________
Local e data
____________________________________
Nome e identidade do declarante.

OBS.: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes, e estar acompanhado de contrato social,
procuração pública, ou outro documento devidamente autenticado que comprove ser o subscritor representante
legal da empresa.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
PROCESSO Nº 1150/2019
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATA E A EMPRESA _________,
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE
OBRA E MATERIAIS PARA A FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ PAULA GUIMARAES NUNES, SITO A
RUA JOSE DE SOUSA PALAU, S/Nº, JAD. ROSA HELENA, IGARATA/SP
Na Sede da Prefeitura, situada a Av Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, centro, Igarata, presentes, de um lado, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.147/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. CELSO FORTES PALAU, Prefeito Municipal, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa
_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______, com sede à _________________, nº ____, bairro
_________, município de _____________/SP, representada pelo Sr. ________________, portador do RG ______,
inscrito no CPF/MF sob nº _______, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária da Tomada de Preços nº 0005/2018, cujo inteiro teor a CONTRATADA
declara expressamente, nesta avença, conhecer e aceitar, e à qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato,
de acordo com as normas emanadas das Leis Federais nºs 8666/93, 8883/94, 9032/95, 9648/98, 9854/99 e 11107/05, e,
subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A FINALIZAÇÃO DO EDIFICIO DA EMEIF IRMÃ
PAULA GUIMARAES NUNES, SITO A RUA JOSE DE SOUSA PALAU, S/Nº, JAD. ROSA HELENA, IGARATA/SP,
conforme condições estabelecidas nos autos acima identificado.
1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a
seguir relacionados bem como seus eventuais anexos: o instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado,
e a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de ___/___/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO.
2.1 - Execução indireta, através de empreitada por preço unitário, mediante medições mensais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.
3.1 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal
nº 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes dos documentos citados em 1.2.
3.2 - A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas, no local estipulado e no prazo ajustado, após
a notificação, as obras que vierem a ser recusada pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento
enquanto não for satisfeito o objeto do contrato.
3.3 - O recebimento provisório ou definitivo da obra não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil,
na forma da Lei, pela qualidade, solidez, correção e segurança da mesma.
3.4 - O prazo para recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação
escrita pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, na forma expressa pela alínea ‘a’,
inciso I, artigo 73, da lei Federal nº 8666/93. O recebimento definitivo dar-se-á por servidor ou Comissão designada pela
Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de vistoria de até 90
(noventa) dias corridos, que comprove a adequação do objeto às condições contratuais, na redação expressa na alínea
‘b’, da legislação supra.
3.5 - Se os serviços apresentarem-se com defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo de
vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial dos mesmos à CONTRATADA, para que proceda
às correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ________ (__________________), sendo R$ _____
(___________) referentes aos materiais empregados e R$ ________ (__________________) relativos à mão de obra.
As dotações orçamentárias para atender as despesas inerentes a este contrato é: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –
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4.4.90.51 - Obras e Instalações, durante o corrente exercício. No exercício vindouro, nova dotação será prevista, para
cobertura das despesas restantes do presente instrumento.
4.2 – Os pagamentos serão efetuados conforme medições, após o início das obras e o adimplemento da
obrigação da contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração no Banco.........,
Agencia........... C/C ..................
4.3 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento,
sendo iniciada nova contagem somente após a regularização desta documentação.
4.4 - O pagamento, definido na cláusula 4.2, será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através de
depósito em conta bancária da adjudicatária, informada na proposta ou através de recebimento no guichê da Tesouraria.
4.5 - Os preços contratados não sofrerão qualquer espécie de atualização, durante a vigência desta avença,
salvo as decorrentes de alterações em alíquotas de tributos que venham a ocorrer após a apresentação da proposta
comercial, pela CONTRATADA, e em nenhuma hipótese será concedida atualização de preços sobre parcelas em
atraso.
4.6 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA,
percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura
ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa MPS/SRP nº 03, de
14.07.05 e publicada no DOU de 15.07.05.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
5.1 - O prazo para início das obras é de ___ ( _______ ) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de
Serviço para tal, a ocorrer necessariamente após a assinatura desse contrato, e o prazo para término é de ____
(________) dias corridos, contados do início das mesmas.
5.2 - Este contrato vigorará durante todo o período de execução da obra, podendo ser prorrogado, persistindo,
no entanto, as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia do referido objeto contratual.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
6.1 - Executar as obras objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento convocatório, seus
anexos, e na respectiva proposta, observando as orientações recebidas da CONTRATANTE, permitindo o
acompanhamento e fiscalização da mesma, observando, ainda, o seguinte:
6.1.1 - manter no canteiro de obras equipamentos de proteção individual (EPI´s), necessários à
segurança dos trabalhadores;
6.1.2 - disponibilizar dispositivos de sinalização necessários à segurança da obra, pedestres e
motoristas, responsabilizando-se por qualquer acidente que vier a ocorrer pela inexistência destes dispositivos de
sinalização;
6.1.3 - assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, por
ocasião da execução do objeto deste certame ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependências
pertencentes à CONTRATADA;
6.1.4 - garantir a reparação imediata, correção, remoção, reconstituição ou substituição, sem qualquer
ônus para a CONTRATANTE, caso as obras ou serviços estejam em desacordo com o projeto e o contrato, não
ofereçam a necessária garantia de solidez e estabilidade, ou que tenham se afastado das dimensões, quantidade,
qualidade e formas indicadas no memorial descritivo e especificações, ou que apresentem quaisquer outros defeitos de
material ou de construção;
6.1.5 - adotar todas as medidas tendentes a evitar danos diretamente à Administração Pública ou a
terceiros, bem como manter os seus empregados segurados contra acidentes do trabalho, ficando responsável a
CONTRATADA por quaisquer conseqüências desses danos e acidentes, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato;
6.1.6 - manter no local da obra guardas e vigilantes necessários, cabendo exclusivamente à
CONTRATADA o risco e a responsabilidade por quaisquer danos que a mesma venha a sofrer, até a conclusão e seu
recebimento pela CONTRATANTE.
6.2 - Ficar responsável pelas operações de transporte de materiais e seguro de transporte, bem como pelas
despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.
6.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.
6.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a saldá-los na época própria.
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A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE
está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA.
6.4.1 - A CONTRATADA renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com a Prefeitura Municipal de Igarata.
6.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA
ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento
efetuados pela CONTRATANTE.
6.6 - Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante a
apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito, bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, através da apresentação de CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. Ambas as certidões, em
vigor, deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitida e apresentada à CONTRATANTE. Para iniciar os trabalhos
a licitante vencedora deverá comprovar que providenciou o registro perante o CREA da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) referente ao contrato, conforme determina a Resolução nº 425, de 18/12/98, do
CONFEA.
6.7 - Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da
CONTRATADA ou de eventuais sub-contratantes, estes deverão comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo
sua verdadeira condição de empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento,
respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação.
6.8 - Manter na direção técnica dos trabalhos engenheiro legalmente habilitado, sendo certo que o profissional
indicado pela CONTRATADA deverá ser aceito pela CONTRATANTE, e, ainda, permanecer no local - Igaratá, além de
representar a CONTRATADA na execução da obra e do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.9.O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual
ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.10.
Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e autárquica,
pelo prazo de até 02 (dois) anos conforme dispõe o inciso III, Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo
das multas previstas no edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:
g)
deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o certame.
h)
convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato.
i)
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
j)
não mantiver a proposta, lance ou oferta.
k)
ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação.
l)
falhar ou fraudar na execução do contrato.
10.11. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor do contrato devidamente
reajustado:
d)
5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
e)
10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
f)
20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato.
10.12. A administração poderá deixar de aplicar as multas contratuais se preferir o ressarcimento dos prejuízos
sofridos.
10.13. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A
critério da Administração e havendo disponibilidade, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada, ou
ainda abatido dos créditos que a contratada tenha a receber da Administração. Não havendo pagamento, o valor será
inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
10.14. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão considerados inexecução
parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
10.15. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de
penalidade.
10.16. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERÂNCIAS.
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8.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do
regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.
8.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em
parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar,
desonerar, efetuar ou prejudicar essas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO.
9.1 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral das obras contratadas, podendo, para esse fim, designar
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização das obras,
facultando-lhe o livre acesso aos seus depósitos e instalações, ou às de eventuais subcontratadas, contratadas, bem
como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a
qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.
9.2 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e a aplicação dos métodos construtivos e
ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade das obras e/ou serviços executados.
9.3 - A fiscalização poderá sustar, ou fazer demolir, qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto
neste contrato.
9.4 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer
obrigação prevista neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA.
10.1 - A garantia das obrigações assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento
contratual, conforme previsão contida no instrumento convocatório, foi prestada na modalidade ..............., que ora se
apresenta e passa a integrar este processo, a qual será liberada ou restituída após a execução do contrato.
10.2 - Se o valor da garantia foi utilizado para pagamento de quaisquer obrigações, incluindo indenização a
terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar seu
valor, no prazo máximo e improrrogável de dois dias úteis, contados do recebimento da referida notificação.
10.3 - A não apresentação da cobertura da garantia importará na rescisão contratual.
10.4 - À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida
pela CONTRATADA.
10.5 - Modificações no contrato, que impliquem em complementação da garantia inicialmente oferecida,
somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOMEAÇÃO
11.1 – A Secretaria M. de Planejamento Urbano, Obras e Serviços ficará responsável para acompanhar,
fiscalizar e controlar a execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei Federal nº 8666/93,
e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Santa Isabel - SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de
comum acordo entre as mesmas.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Igarata/SP, ____ de ___________de 2.018.
CELSO FORTES PALAU
CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGARATA
CONTRATADO:
CONTRATO Nº
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR – OAB/SP 356.329
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante
regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado,
peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que
mais couber.
LOCAL e DATA: Igaratá, xx de xxxxxxxx de 2018.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): 011-46581318
Assinatura:______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: CELSO FORTES PALAU
Cargo: PREFEITO
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: gabinete@igarata.sp.gov.br
E-mail pessoal:
Telefone(s): 011-46581318
Assinatura:______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: Sr.
Cargo:
CPF:
RG
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: r
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura: ______________________________________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
PROC. ADM. Nº 1150/2019
ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: Conclusão do edifício da Creche Municipal
LOCAL: Rua José de Sousa Palau, s/nº – Jardim Rosa Helena
ÍNDICE
01 - DEFINIÇÕES
02 - INTRODUÇÃO
03 - CONDIÇÕES GERAIS
04 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
05 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
06 - PAREDES E PAINÉIS
07 - REVESTIMENTOS
08 - FORROS E COBERTURA
09 - PISOS / PAVIMENTAÇÃO
10 - ESQUADRIAS
11 - PINTURA
12 - APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
13 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15 - GRADIS E GUARDA CORPO
16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17 - PRAZO DE EXECUÇÃO
18 - PREÇO MÁXIMO GLOBAL
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01. DEFINIÇÕES
01.1. FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA
A obra deverá ser fiscalizada por pessoal pertencente à Prefeitura Municipal de Igaratá, doravante
simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para
fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.
A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada na minuta do contrato, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
A supervisão dos trabalhos da CONTRATADA deverá estar sempre a cargo de um (a) engenheiro (a) civil ou
arquiteto (a), devidamente habilitado (a) e registrado (a) no respectivo conselho de classe: CREA-SP ou CAU.
01.2. DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada
providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.
A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou
outros.
02. INTRODUÇÃO
02.1. DESCRIÇÃO DA OBRA
A obra, objeto do presente Memorial Descritivo Básico, deverá ser executada na área de domínio público sito a
Rua José de Sousa Palau, Jardim Rosa Helena, Igaratá-SP, compreendendo os seguintes:
• Conclusão da Rampa de Acesso;
• Conclusão do Núcleo Pedagógico II;
• Construção de cobertura entre as unidades de ensino;
• Pintura externa das 2 unidades de ensino (EMIEF IRMÃ PAULA e EMEI CARLOS GOMES);
03. CONDIÇÕES GERAIS
03.1. DIÁRIO DE OBRA
Deverá ser fornecido pela CONTRATADA, um Diário de Obra, com 3 (três) vias, o qual deverá ser mantido no
escritório da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega final. Será o documento hábil para
comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados à execução da obra, onde tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a
comprovação real do andamento das obras e execução dos termos da CONTRATADA, sendo visado
diariamente por representantes credenciados de ambas partes. Nele deverão ser feitas pela FISCALIZAÇÃO,
as anotações, comunicações e reclamações à CONTRATADA, a fim de que esta não possa em qualquer
tempo ou ocasião, alegar ignorância ou justificar erros e/ou atrasos nos serviços sob sua responsabilidade.
Caberá à CONTRATADA em todas anotações, comunicações ou reclamações da FISCALIZAÇÃO, dar ciência
no diário de obra.
03.2. MÃO-DE-OBRA
Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra em número e qualificações
compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.
Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá manter, em período
integral, um mestre-de-obras com conhecimento e experiência suficiente para comandar as equipes de obra e
atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO.
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A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, em local bem visível e à disposição da
FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas
trabalhando na obra, diariamente atualizado no diário de obra.
Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá apresentar
qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamentos esmerados
conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.
03.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA, durante a duração da obra, ficará responsável por todos os materiais, obras e instalações
contidas na área interna do tapume.
Deverá ser mantido pela CONTRATADA um perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de
serviços, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço. O
responsável deverá ser oficialmente apresentado à FISCALIZAÇÃO.
A FISCALIZAÇÃO ou a CONTRATANTE não se responsabilizarão por furtos, roubos ou danos causados à
obra ou aos materiais nela depositados durante a execução da obra.
A obra ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver sido considerada aceita pela
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
03.4. HIGIENE E SEGURANÇA
A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do
trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas,
engenheiros, fiscais e outros, tais como: botas, óculos de proteção, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos, manutenção de extintores de incêndio em locais de fácil acesso; manutenção de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessários.
A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que evitem a proliferação de doenças. As
instalações sanitárias deverão ser lavadas e desinfetadas diariamente e o alojamento, quando este existir,
deverão ser varridos e limpos diariamente.
03.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e equipamentos
necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de
quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam eles defeitos de
fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que
lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais específicos.
Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da
ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente àqueles de fabricação exclusiva,
deverão ser aplicados de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes.
Sempre que a qualidade de qualquer material, ou equipamento, ensejar dúvidas à FISCALIZAÇÃO, esta
poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratação de um LABORATÓRIO, com notória
especialização e capacidade técnica, para que sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou
equipamento, bem como exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas
despesas por conta da CONTRATADA.
Caberá sempre a CONTRATADA, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a serem
utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo à FISCALIZAÇÃO fazer as devidas anotações,
no competente Diário de Obra, quanto à sua aprovação ou rejeição.
As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser imediatamente substituídas, cabendo
à CONTRATADA, retirá-las do canteiro de serviços nos 3 dias úteis que se seguirem à impugnação lavrada no
Diário de Obra.
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Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material
especificado, deverá ser formalizada sua substituição, a juízo do fiscal da CONTRATANTE, ouvido o
profissional autor do projeto.
Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverão ser utilizados na execução das obras
ou serviços correspondentes, e a sua substituição, por similares, só poderá ocorrer com autorização da
FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente notória equivalência com o originalmente
especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto.
03.6. EXECUÇÃO
A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital de Licitação,
Contrato, Desenhos, Fiscalização da CONTRATANTE e demais normas relativas à boa técnica do ramo.
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços e equipamentos
executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou mal executados. As despesas
decorrentes dessas demolições, ou substituições, e da nova execução dos serviços correrão por conta
exclusiva da CONTRATADA.
Caberá a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e a
terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou
omissão de sua parte.
A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantêlos em perfeita ordem, durante as etapas de execução.
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob
sua responsabilidade, o Diário de Obra, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da
obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva,
etc.
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços em local bem visível e à disposição da
FISCALIZAÇÃO, o cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado
em função do real desenvolvimento da obra.
03.7. GARANTIAS
A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sobre os serviços
executados e materiais utilizados. Este prazo será contado a partir da data de entrega dos serviços pela
CONTRATADA e do necessário recebimento dos mesmos pela CONTRATANTE.
Nos casos de execução de serviços técnicos específicos por firmas especializadas contratadas pela
CONTRATADA, e nos casos de compra e instalação de equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer à
Prefeitura as garantias de praxe por escrito.
A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer, sem ônus
à PREFEITURA, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, desde que não sejam oriundos
de mau uso.
04. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Deverá ser executada toda demolição necessária, de maneira a adequar a edificação ao projeto arquitetônico,
com as instalações e acabamentos definidos nos projetos executivos e neste memorial.
Os materiais provenientes das demolições deverão ser removidos, sendo vetado o seu acúmulo na obra.
O entulho proveniente de demolição (bota-fora), deverá ser transportado para um local indicado pela
FISCALIZAÇÃO.
05. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
05.1. ESCAVAÇÃO DE VALAS
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A escavação poderá ser mecânica ou manual de acordo com a dimensão dos serviços.
Liberada a cota de assentamento das fundações a superfície deverá ser preparada através da remoção de
material solto ou amolecido, para a colocação de lastro de brita.
As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam as obras permanentes deverão
ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.
As cavas para fundações, e outras partes da obra abaixo do nível do terreno, deverão ser executadas de
acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos de obra, natureza do terreno
encontrado e volume de material a ser deslocado.
A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, além do transcrito no presente capítulo, a todas as
prescrições da NBR-6122, concernentes ao assunto.
A execução das escavações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resistência e
estabilidade das mesmas.
Nos reaterros finais utilizar de preferência, a terra da própria escavação, umedecida, cuidando para não conter
pedras de dimensões superiores a 5cm; a compactação deverá ser manual ou mecânica de modo a se atingir
densidade homogênea, aproximadamente à do terreno natural adjacente.
05.2. LASTRO DE BRITA
A camada de pedra deverá ser lançada e espalhada sobre o solo previamente compactado e nivelado;
posteriormente deverá ser apiloado.
A superfície deverá ser nivelada.
A espessura mínima deverá ser de 5cm, quando não especificada no projeto.

05.3. FUNDAÇÕES
A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente às
NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos Códigos e Posturas dos órgãos oficiais da localidade onde
deverá ser executada a obra.
Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos de construções vizinhas e
sustentação de taludes que se julgar necessários para a perfeita execução e estabilização da obra.
Caberá a CONTRATADA investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, e caso seja constatado,
deverá ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, devendo ser então tomadas medidas para proteção
das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas.
A execução das fundações e contenções implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.
Ao efetuar a fundação em profundidade, não deverá a CONTRATADA cingir-se às profundidades
preestabelecidas em projeto, mas prosseguir na cravação e/ou escavação até onde a camada de base
apresentar resistência compatível com as cargas previstas para as fundações.
Todas as precauções deverão ser tomadas pela CONTRATADA para resguardar a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade sobre eventuais danos a obras ou edifícios vizinhos, providenciando a execução de
vistoria antes da execução das fundações e contenções e, contratando seguro de responsabilidade civil, no
que diz respeito aos vizinhos.
As soluções adotadas para elaboração do projeto foram baseadas nas seguintes normas, publicadas pela
ABNT:
NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações.
BROCAS
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Deverá estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT, principalmente NBR-6118,
NBR-12131, NBR-6122 e NBR-7480.
As locações das brocas deverão ser feitas pela CONTRATADA utilizando-se métodos e equipamentos
compatíveis com a obra.
Só poderão ser iniciados os serviços após a verificação da locação das brocas pela FISCALIZAÇÃO.
Todos os cuidados deverão ser tomados para garantir o exato posicionamento e a verticalidade da broca.
O comprimento das brocas tem valor informativo para avaliação da proposta a ser oferecida pela concorrente.
O comprimento real executado deverá ser confirmado pela FISCALIZAÇÃO na execução dos serviços.
Qualquer modificação que se fizer necessária, devido a impossibilidade executiva, só poderá ser feita com
autorização da FISCALIZAÇÃO.
CABERÁ À CONTRATADA
Responsabilidade integral pela boa execução da fundação e pela resistência e a estabilidade de todos
elementos estruturais por ela executados.
Deverão ser tomados cuidados especiais visando a segurança e a estabilidade dos solos, edificações
existentes e usuários em geral.
CONDIÇÕES GERAIS
MÃO-DE-OBRA
Deverá ser exigida de primeira qualidade e deverá ser especializada para o tipo de fundação proposta.
ESPECIFICAÇÕES
DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS ESTACAS
O comprimento real executado deverá ser confirmado pela FISCALIZAÇÃO na execução dos serviços.
LOCAÇÃO DAS ESTACAS E BROCAS
As locações das estacas e brocas na obra, deverão ser feitas pela CONTRATADA utilizando-se métodos e
equipamentos compatíveis com a obra.
As tolerâncias máximas permitidas, quanto à locação das estacas e brocas e quanto a verticalidade na
execução serão àquelas expressas na NBR 6122.
05.4. TRABALHOS EM CONCRETO ARMADO ABRANGERÃO:
A construção, montagem e desmontagem de formas e escoramento.
O fornecimento e a colocação das armaduras de aço, barras ou ganchos de ancoragem, amarrações, travas e
outras peças embutidas previstas no projeto estrutural de concreto armado, inclusive para juntas construtivas.
O fornecimento dos materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários ao preparo de concretos com as
características exigidas nos projetos, adensamento, acabamento e cura, tudo de acordo com os planos de
concretagem aprovados pelo CONTRATANTE.
A realização dos serviços de identificação da concretagem das peças e a prestação de informações sobre a
construção das armaduras.
A realização de ensaios especiais de comprovação estrutural na execução da obra exigido pela
CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá atender a todas as recomendações da CONTRATANTE e do autor do Projeto, com
relação à garantia de qualidade dos concretos por ela lançados. No caso de falha inadmissível de qualidade da
estrutura ou peças, parcial ou totalmente concretadas, deverão ser providenciadas medidas corretivas
compreendendo demolições, remoção de material demolido, recomposição de vazios, ninhos e porções
estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injeções e providências
outras de acordo com as instruções do CONTRATANTE, em função de cada caso particular.
O uso de concreto usinado na execução de elementos estruturais, quando não for determinado nos projetos
ficará à critério da CONTRATADA, cabendo-lhe sempre a responsabilidade pelo controle de qualidade. À
CONTRATANTE caberá referendar ou não este uso.
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A execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material aplicado e seu manuseio,
deverão obedecer às Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de Normas técnicas ABNT
em suas edições recentes mais atualizadas.
Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificante, etc., só poderão ser utilizados quando
indicados ou aprovados pela CONTRATANTE e desde que obedeçam às especificações nacionais, ou
apresentem propriedades verificadas experimentalmente por laboratório nacional idôneo.
FORMAS PARA EXECUÇÃO
Deverão ser executadas com tábua de pinho com espessura de 2,5cm nas larguras de 20, 25 e 30 cm.
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento e vibração,
além de serem mantidas rigidamente em posição.
As formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda de argamassa.
Qualquer vedação que seja necessária deverá ser feita com materiais aprovados pela CONTRATANTE.
QUALIDADE DAS FORMAS
Onde for necessário deverão ser feitas aberturas nas formas para facilitar a limpeza, inspeções e
adensamento de concreto.
Todas as aberturas temporárias para fins de construção, deverão ser submetidas a aprovação prévia da
CONTRATANTE.
APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA CONCRETAGEM
A CONTRATANTE não liberará nenhuma concretagem sem antes terem sido cumpridos os registros mínimos
de limpeza, posicionamento de ferragens e outras peças embutidas, aplicação de desmoldantes, ou outros
componentes anti-adesivos nas superfícies das formas em contato com o concreto e outros aspectos.
FURAÇÕES
Eventuais furações para passagem de canalização através dos elementos estruturais de concreto armado
deverão ser assegurados por buchas ou por caixas localizadas nas formas, de acordo com o projeto ou a
pedido da CONTRATANTE.
As localizações e dimensões de tais furos deverão ser objeto de atento exame e anuência do calculista da
estrutura da CONTRATADA no sentido de se evitar enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura.
Como diretriz geral, no caso em que não houver indicação precisa no projeto estrutural, deverá haver a
preocupação de localizar os furos, tanto quanto possível, na linha neutra.
LIMPEZA DAS FORMAS
Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas a superfície destas, deverão estar isentas de
incrustações de argamassas ou outro material estranho.
Antes do concreto ser lançado, as superfícies das formas deverão ser saturadas de água. O desmoldante para
forma de madeira e por peças de concreto, deverá ser tipo DESMOL, refinado e puro de composição,
conveniente para a forma e aprovado pela CONTRATANTE. Após o untamento, deverá ser removido o
excesso de desmoldante na superfície da forma.
A armadura de aço ou outras superfícies que requeiram aderência ao concreto, deverão ser mantidas isentas
de desmoldantes.
Não será permitido o uso de óleo queimado aplicado às formas ou outras substâncias que comprometam o
aspecto do concreto.
AÇOS
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Em todos os casos os aços deverão ser aqueles especificados pelo projeto estrutural e deverão obedecer
rigidamente as especificações da ABNT.
IMPORTANTE: De todos os lotes enviados serão exigidos testes de escoamento e rupturas determinados nas
Normas Técnicas, em laboratórios indicados pela CONTRATADA e a serem aprovados pela CONTRATANTE.
Os resultados deverão ser entregues à CONTRATANTE antes da utilização do referido material.
Deverá ser respeitado cobrimento de 3cm da armadura para fundação e é vedado qualquer solda nas
ferragens de estrutura de concreto:
CONCRETO ARMADO
O concreto armado deverá ser composto de cimento Portland, água, agregados miúdos e graúdos e ativos
(caso seja necessário), conforme indicação do projeto estrutural.
CIMENTO
O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado cimento Portland Comum (CPII, ou superior, classe
320 ou 400) que satisfaça às exigências das Especificações EB-1/937 da ABNT.
AGREGADOS
Os agregados miúdos à serem utilizados deverão ser constituídos de areia lavada de rio, sílico-quartzosa, com
composição granulométrica de média para grossa. A presença de grânulos de argila, matéria orgânica e
quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, só deverá ser permitida quando dentro dos limites estabelecidos
pela especificação pertinente da ABNT.
Os agregados graúdos deverão ser constituídos de pedra britada, proveniente de rochas inertes, ou
pedregulho, isentos de agentes nocivos ao cimento e com composição granulométrica adequada às
dimensões das peças à serem concretadas.
ADITIVOS
Os aditivos para o concreto deverão ser usados somente quando indicados ou aprovados pela
CONTRATANTE.
ÁGUA
A água a ser aplicada na mistura do concreto deverá ser potável, sem presença de óleo, ácidos, alcalis e
matéria orgânica. O fator água cimento, deverá ser compatível com a resistência indicada para o concreto e
para trabalhabilidade à concretagem.
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
A CONTRATADA deverá ser responsável pelo armazenamento, em condições adequadas, de todos os
componentes necessários à preparação de concretos, abrigando o cimento e estabelecendo a rotatividade
correta dos seus depósitos, protegendo as pilhas agregados contra a contaminação por materiais estranhos ou
contra a segregação e tomando todas as providências complementares, inclusive em atenção à determinação
particular da FISCALIZAÇÃO, na guarda e manutenção dos materiais. Quanto ao armazenamento do cimento,
deverão ser obedecidas as prescrições do Boletim de Informações n° 67/1953 da Associação Paulista de
Cimento Portland e ou Normas e Boletins mais atualizados e em plena vigência que regem o assunto em
questão.
DOSAGEM E MISTURA DO CONCRETO
Dosagens:
A CONTRATADA deverá providenciar a realização das diferentes dosagens necessárias à construção de
todas as partes da estrutura, objetivando a obtenção de traços de conveniente trabalhabilidade e adequados à
execução da obra, conforme orientação do cálculo estrutural. No caso da CONTRATADA contratar o
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fornecimento de concreto pré-misturado, o eventual fornecedor deste concreto estará sujeito a todas as
exigências desta especificação.
CONTROLE E MEDIDA DOS MATERIAIS
A CONTRATADA deverá providenciar todo equipamento e instalação necessárias ao controle da qualidade
exata de cada um dos materiais que compõe a mistura.
A medida dos materiais, se fará em peso e volume com a determinação da umidade dos agregados, por
método preciso e correspondente correção da relação água-cimento para manter inalterado o traço.
Os métodos e resultados do controle deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá providenciar equipamento adequado ao preparo de todo o concreto necessário à
obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto para garantir o cumprimento de
cronograma de construção. Indicações particulares serão feitas pela CONTRATANTE no que se refere às
características de operação das betoneiras, tempo de mistura e outros correlatos. O tempo mínimo de mistura,
após introdução dos materiais na betoneira, deverá ser de 03 (três) minutos.
CONTROLES TECNOLÓGICOS:
CRITÉRIO GERAL
É obrigatório o controle tecnológico da produção de concretos que se estenderá à todas as fases, desde à
qualificação dos materiais, a mistura dos concretos, ao seu transporte lançamento, deverá ser realizado pela
CONTRATADA de conformidade com as Normas, Especificação e Métodos da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, em suas edições mais recentes, submetendo todos os resultados à apreciação da
FISCALIZAÇÃO e sendo por ela atestados.
A CONTRATADA deverá facilitar as tarefas da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos necessários à
formação do juízo quanto à qualidade e procedência dos materiais, tempos e métodos construtivos,
quantidades utilizadas e outros dados correlatados.
Da mesma forma deverá acolher as indicações específicas feitas pela CONTRATANTE no curso dos trabalhos
construtivos, sejam as referentes a observância das presentes especificações, sejam as decorrentes de
soluções de boa técnica fortemente recomendáveis para utilização ao longo do desenvolvimento dos
trabalhos, em condições que não são explícitas, ou previstas nas presentes especificações.
TRANSPORTE
O concreto deverá ser transportado do seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez
possível, empregando-se métodos que evitem a segregação dos agregados ou a perda de material em
especial, o vazamento de natas de cimento ou argamassas.
Os meios de transporte deverão ser proporcionados pela CONTRATADA em condições adequadas no ritmo
de colocação em consonância com as exigências do cronograma, orientados por programação cuidadosa que
evite congestionamento, perda de partidas e outros incidentes prejudiciais à qualidade dos concretos e
andamento normal das obras, dependendo do método adotado pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
exigirá o uso de aditivo retardador de pega nos concretos.
LANÇAMENTO DO CONCRETO
Antes do início da concretagem, as formas deverão receber uma rigorosa limpeza, removendo-se todo e
qualquer material estranho, tais como: terra, lascas de madeira, pregos, etc., que estejam depositados em seu
interior ou aderente às paredes internas.
Qualquer lançamento só deverá ser permitido desde que o concreto esteja fresco. Não será ser permitido que
um concreto parcialmente endurecido seja remisturado com adição de água.
Antes do início da concretagem as formas deverão ser molhadas até a saturação, para permitir a drenagem do
excesso de água.
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Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado de uma altura livre superior a 3,00 m (três
metros).
O concreto deverá ser lançado continuamente em camadas de espessura, tais que, uma nova camada não
seja depositada sobre a anterior, já parcialmente endurecida.
Desde que indicado nos desenhos, o lançamento do concreto em blocos de fundação, deverá ser feito sobre
uma camada, previamente executada, lastro de brita 1 e 2 de 5 cm de espessura. O lançamento deverá ser
procedido de uma cuidadosa limpeza das cavas de fundação.
Durante o lançamento até a cura do concreto, toda a zona de construção em que se estiver executando
concretagem, deverá ser protegida contra chuva.
O concreto que for encharcado por chuva deverá ser removido inteiramente.
Na necessidade de juntas de concretagem, estas deverão estar distantes do apoio 1/5 do vão. A junta deverá
ser lavada com jato d’água para remoção da nata de cimento ou qualquer material estranho ao concreto. Caso
haja necessidade, utilizar escovas de aço para rEmoção e limpeza, seguindo de jato d’água para total limpeza.
Após a limpeza, deverá ser utilizado na junta de concretagem, adesivo específico à base de EPOXI,
observando rigorosamente às prescrições do fabricante, principalmente no que se refere ao tempo em que se
pode aplicar o adesivo e iniciar o lançamento do concreto.
Todo o concreto deverá ser adensado por meio de vibração durante o seu lançamento, com a finalidade de se
eliminar toda a porosidade e qualquer segregação de agregados.
Deverão ser usados vibradores internos, externos ou superficiais, dependendo do tipo de elemento estrutural
que esteja sendo vibrado.
Deverá ser tomado o devido cuidado para evitar o excesso de vibrações bem como o contato do vibrador com
a armadura.
Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes de todas as peças embutidas, tais como: eletrodutos,
luvas, chumbadores, pendurais, etc., tenham sido devidamente instalados e sua posições verificadas. A
aprovação para concretagem deverá ser toda dada pela CONTRATANTE.
Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes de rigorosa verificação de dimensões e posição das
formas, resistência dos escoramentos e colocação das barras de armação. Após a verificação, a concretagem
deverá ser aprovada formalmente no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
CURA DO CONCRETO
O concreto recém lançado deverá ser protegido contra temperaturas excessivamente altas, devendo ser
mantido permanentemente molhado durante, pelo menos, nos 07 (sete) primeiros dias que se seguem à data
do fim do lançamento.
Não poderão ser usados processos de cura que desloquem as superfícies expostas do concreto ou que
reduzam a aderência ou penetração das camadas que vierem à ser aplicadas CONTROLE TECNOLÓGICO
DO CONCRETO.
A moldagem e os corpos de prova deverão ser executados de acordo com o método das Normas da ABNT,
relativas ao assunto, especialmente a NBR-5738 (MB-2), NBR-5739 (MB-3) E NBR - 6118 (NB-1) em seus
itens 15 e 16 ou em edições mais recentes e atualizadas. Segundo este método, os corpos de prova serão
cilíndricos, de diâmetro igual a 15 cm e de altura igual a 30 cm. Nos ensaios de compressão, deverá ser
medida a resistência cilíndrica do concreto.
Todo o trabalho referente à retirada, moldagem, cura e testes dos corpos de prova deverá ser de
responsabilidade da CONTRATADA, que inclusive, deverá identificá-los por uma numeração crescente e pela
data de moldagem.
Os corpos de prova deverão ser enviados ao laboratório de controle tecnológico e, os resultados dos ensaios
enviados, por escrito a CONTRATANTE. Os ensaios constarão de ruptura, por compressão axial dos corpos
de prova cilíndricos, ao 7, 14 e 28 dias de idade.
No relatório que o laboratório enviará à CONTRATANTE deverá constar todos os dados recomendados pela
NBR (6118-81) (NB-1/78) ou em suas edições mais recentes e atualizadas.
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Ficará a cargo da CONTRATANTE, julgamento dos resultados dos ensaios do laboratório, cabendo à mesma
aceitar ou rejeitar, em parte ou totalmente, as estruturas executadas.
CONCRETO DE USINA
A obra deverá utilizar concreto usinado, observando os procedimentos impostos pela FISCALIZAÇÃO.
O concreto deverá ser descarregado do caminhão betoneira, diretamente nos carrinhos ou nas formas por
meio da bica móvel não sendo permitida a descarga total ou parcial do mesmo, em qualquer tipo de depósito,
para distribuição posterior.
É aceitável o uso de concreto bombeado, sendo que neste caso o traço do mesmo deverá ser adequado a
esse tipo de lançamento, utilizando-se os agregados nos diâmetros máximos permitidos para este caso, obtida
a aprovação da FISCALIZAÇÃO.
CONCRETO VIRADO NA OBRA
O concreto virado na obra, deverá ser preparado em betoneira de capacidade adequada ao uso, devendo
apresentar-se perfeitamente homogeneizado. O tempo máximo permitido entre a betonagem e a concretagem
é de 30 minutos, em nenhuma hipótese permitindo-se a pré-mistura da massa.
O transporte do concreto deverá ser feito de maneira a não haver separação de seus elementos e/ou perda de
água.
LANÇAMENTO
Competirá a CONTRATADA informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório
encarregado do controle tecnológico, do dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, do
tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem concretados.
Os processos do lançamento do concreto deverão ser determinados de acordo com a natureza da obra,
cabendo à FISCALIZAÇÃO modificar ou impedir processo que acarrete segregação dos materiais.
Não deverá ser permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m. Para evitar segregação em
quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. No caso de peças estreitas e altas,
o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
Nas peças com altura superior a 2 m, em concentração de ferragem e de difícil lançamento, além da forma
deverá ser executada uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se a formação de “ninhos de pedra”.
O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento não
deverá exceder a 1 (uma) hora.
Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função
das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO.
Em nenhuma hipótese deverá ser permitido o lançamento após o início da pega.
Não deverá ser permitido o uso do concreto remisturado.
Nos lugares sujeitos à penetração de água, deverão ser adotadas providências para que o concreto seja
lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser levado pela água de infiltração.
ADENSAMENTO
O adensamento deverá ser feito mecanicamente, de forma a permitir que o concreto preencha todos os
espaços da forma, envolvendo todas as armaduras. O adensamento mecânico deverá ser feito de maneira a
evitar excessos, a fim de não favorecer a segregação dos materiais.
JUNTAS DE CONCRETAGEM
As juntas de concretagem deverão ser antecipadamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, observando-se nas
interrupções da concretagem, as normas estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO e adequadas a cada caso. As
juntas de fachadas, determinadas no projeto, corresponderão às juntas de concretagem.
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CONCRETO APARENTE
O concreto aparente deverá ser elaborado com uma só marca de cimento, e agregado da mesma procedência.
O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2,5 centímetros. Não é permitido o uso de ferros de fixação
das formas através das peças em concreto aparente.
As formas deverão ser de madeira aparelhada ou de madeira compensada laminada, com revestimento
plástico “Tego-film” em ambas faces, com espessura mínima de 15 mm.
RESISTÊNCIA DO CONCRETO
O concreto a ser utilizado na construção da supra e infra-estrutura, terá o fck determinado em projeto.
DESMONTAGEM
A retirada das formas deverá obedecer a NBR-6118, devendo-se atender para os prazos recomendados:
. Faces laterais: 3 dias;
. Faces inferiores: 14 dias;
. Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
A retirada do escoramento de tetos deverá ser feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente
para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas diferenciais.
Após a retirada das formas, o elemento concretado deverá ser exibido a FISCALIZAÇÃO para exame.
Somente após este controle, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá a CONTRATADA proceder a reparação de
eventuais lesões (“ninhos de abelha”, vazios e demais imperfeições) e a remoção das rugosidades, estas no
caso de concreto aparente, a fim de que superfícies internas e externas venham apresentar-se perfeitamente
lisas.
Em caso de não aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a CONTRATADA se obriga
a demolí-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrução, sem ônus para a CONTRATANTE, tantas vezes
quantas sejam necessárias até a aceitação final.
06. PAREDES E PAINÉIS
06.1. CONDIÇÕES GERAIS
As alvenarias deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e
alinhamentos, indicados no projeto, de modo a constituírem paredes, muros, etc., com parâmetros
perfeitamente planos e a prumo, e com juntas executivas de espessura compatível com os materiais utilizados.
Quando se tratar da execução de alvenarias com parâmetros curvos e/ou inclinados, o método executivo
deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Analogamente para alterações de projeto que
provoquem mudança de locação das alvenarias.
Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverão ser adequadamente molhados, por ocasião de
seu emprego, de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento.
O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente
niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o preenchimento das superfícies de contato, pela
argamassa de assentamento seja total.
Deverão ser deixados arranques para o perfeito vínculo entre estrutura e alvenaria.
Todas as alvenarias deverão ser executadas a partir dos extremos para o meio, evitando-se, sempre, que as
emendas de fiada ocorram predominantemente numa só vertical.
As alvenarias de fundação, em edificações com estrutura de concreto armado, deverão ser levantadas sobre
vigas baldrame de concreto armado.
As alvenarias quando apoiadas sobre vigas contínuas, deverão ser levantadas simultaneamente em vãos
contíguos, de modo que em nenhum ponto haja diferença de altura de mais de 80 cm.
O levantamento de alvenarias, para fechamento de vãos em estrutura de concreto armado, deverá ser feito até
a altura que possibilite seu posterior encunhamento, contra os elementos estruturais imediatamente
superiores.
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As superfícies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer alvenaria, deverão ser
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3.
Nos casos de execução de peças de concreto armado destinadas a atribuir rigidez às alvenarias, todas as
superfícies destas, destinadas a servir de forma para o concreto, deverão ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa 1:3 e, quando necessário, dotadas de reentrâncias ou outros artifícios que lhes
proporcionem maior aderência ao concreto.
Na execução de alvenarias com espessura igual ou inferior a 10 cm e, sempre que inferiores a meio tijolo
deverão ser introduzidos ferros corridos para reforço de amarração, em número e bitola que sejam compatíveis
com as dimensões destas alvenarias, no que respeita a altura e desenvolvimento dos respectivos vãos.
Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverão ser tomados os cuidados
necessários para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas alvenarias já levantadas.
Em tempo excessivamente quente e seco, as alvenarias deverão ser periodicamente molhadas, durante sua
fase de cura, de modo que seja evitada uma evaporação brusca de água incorporada à argamassa de
assentamento.
Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, pelo menos, 05 (cinco) dias do
término do levantamento das respectivas alvenarias e quando estiver concluído o levantamento de todas as
alvenarias do pavimento imediatamente superior ou, no caso específico de últimos pavimentos, quando estiver
concluída a cobertura.
Os encunhamentos deverão ser executados necessariamente, com tijolos maciços de barro cozido,
assentados com argamassa de cimento e areia 1:3 e, em plano inclinado, com inclinações simetricamente
convergentes em relação ao centro do vão; os vazios resultantes deverão ser preenchidos com as mesmas
argamassas de cimento.
A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizações, etc., só poderão ser feitas com equipamentos
adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, pelo menos, 3 (três) dias do término do
encunhamento, ou 8 (oito) dias do término do levantamento, das respectivas alvenarias.
O corte de elementos de alvenaria deverá ser executado com equipamentos adequados a cada tipo de
material e, única e exclusivamente, para a obtenção de peças com medidas complementares, inexistentes no
mercado, e de peças com dimensões e formatos adequados aos serviços de encunhamento e de requadração
de vãos.
As saliências superiores a 3 (três) cm só poderão ser executadas segundo detalhe específico do projeto
básico, ou de acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida sua execução exclusivamente
com argamassa.
As argamassas mistas, para assentamentos de elementos de alvenaria, deverão ser preparadas com cimento,
agregado miúdo e água, que atendam as determinações, e com cal hidratada de primeira qualidade e com
características gerais integralmente de acordo com as determinações da EB-153/72 da ABNT.
Na substituição de cal hidratada por cal virgem, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverá ser utilizada
cal de primeira qualidade e isenta de impurezas, com características gerais integralmente de acordo com as
determinações da EB-172/61 da ABNT.
A hidratação da cal, na obra, deverá ser feita em tanques apropriados e com o rigor técnico necessário,
observando-se, para aplicação em argamassa de assentamento um período de extinção nunca inferior a uma
semana.
A cal, virgem ou hidratada, deverá ser posta na obra convenientemente acondicionada, em sacos de 20 kg ou
em tambores de maior capacidade, permanecendo na embalagem original, até sua utilização, armazenada em
lugar seco, ventilado e suficientemente protegido das intempéries.
As argamassas deverão ser preparadas em quantidades compatíveis com as necessidades de cada etapa de
serviço, com amassamento feito mecanicamente, de forma contínua e com duração nunca inferior a 90
segundos, contados a partir do momento em que todos seus componentes, inclusive a água, tiverem sido
lançados na betoneira.
O amassamento manual deverá ser permitido sempre que a quantidade de argamassa a ser manipulada não
justifique o emprego de betoneira, desde que executado, com o rigor técnico necessário, em masseiras,
tabuleiros ou estrados, suficientemente planos, impermeáveis e resistentes.
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A adição dos agregados, no preparo de argamassa, deverá ser feita por intermédio de caixas de madeira
confeccionadas com volume de 35 litros, ou respectivos múltiplos, de modo a proporcionar o rigor necessário à
obtenção dos traços recomendados.
06.2. BLOCOS DE CONCRETO
Os blocos de concreto deverão apresentar resistência à compressão compatível com as determinações da
NBR 08042, NBR 06461, NBR 07171.
O assentamento de blocos deverão ser feito com argamassa mista 1:0,5:4,5 e juntas de amarração com
espessura máxima de 10mm e rebaixadas a ponta de colher, para que o revestimento tenha perfeita
aderência, segundo os mesmos critérios estabelecidos para o assentamento de tijolos maciços comuns.
Deverá ser prevista amarração na estrutura de concreto.
No encontro de paredes o assentamento deverá ser feito de modo a garantir a melhor amarração possível.
06.3. DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU GRANITO
Nos sanitários, as divisórias e testeiras deverão ser de granilite ou granito de 3 cm de espessura, conforme
definido nos projetos, com batentes de alumínio anodizado para fixação das portas.
O encaixe da divisória na testeira, parte frontal da divisória, deve ser feito por meio de um rebaixo de 2 x 3,4
cm na testeira, onde a divisória é colocada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:3.
Para fixação dos batentes deve ser embutidos tacos de madeira na placa.
Para o engaste no piso e na parede recomenda-se utilizar que 03 a 05 cm de rebaixo.
As divisórias são fabricadas com recorte para melhor manutenção e limpeza, sendo que as divisões entre
chuveiros e sanitários devem ir até o piso.
Recomenda-se seu uso na altura total da placa, para se evitar a agressão direta nos cantos acabados.
As divisórias deverão ser chumbadas nas paredes, devidamente aprumadas e esquadriadas. As emendas de
divisórias e testeira deverão ser feitas através de encaixe.
06.4. VERGAS, CINTAS E PILARETES
As dimensões das cintas estão indicadas em projetos, e deverão ser armadas com aço CA-50B.
As muretas e peitoris existentes ou a executar deverão ser respaldadas com cinta em bloco de concreto
canaleta 14x19x39cm.
06.5. ESTRUTURA DE AÇO
Deverão ser executadas estruturas metálicas em perfil U em aço ASTM-A36, com pintura de fundo, para
fixação de platibanda, conforme especificado em projeto.
07. REVESTIMENTOS
Os revestimentos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do projeto, no que
diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execução deverá ser feita rigorosamente de
acordo com as presentes especificações ou, em casos não explicitados, de acordo com as recomendações
dos respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZAÇÃO.
Os materiais de revestimentos adotados deverão apresentar características compatíveis com as condições e
uso previsto, em função das particularidades funcionais de cada ambiente, cabendo unicamente à
CONTRATANTE, ouvido o setor competente, o responsável pelo projeto arquitetônico, efetuar qualquer
alteração nas especificações originais do projeto, quando algum fator superveniente assim o exigir.
Os serviços de revestimento deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, com
experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final, resultem
superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com prumo, nível, inclinações,
caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.
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A recomposição parcial de qualquer tipo de revestimento só deverá ser aceita pela FISCALIZAÇÃO quando
executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o revestimento houver sido recomposto, não
sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades.
Antes de ser dar início à execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de água, esgoto,
eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de
embutidura devidamente preenchidos e, no caso específico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas
à pressão recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim detectados.
Os revestimentos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo da base (chapisco e
emboço) ou revestimento final (gesso, azulejos, etc.) só poderão ser aplicados sobre superfícies limpas,
varridas com vassoura ou escova de piaçava (e água, quando necessário), de modo que sejam
completamente eliminadas as partículas desagregadas, bem como eventuais vestígios orgânicos que possam
ocasionar futuros empreendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, grãos de argila, etc.
Todas as superfícies de paredes destinadas a receber emboço, sejam elas de alvenaria ou concreto, deverão
ser integralmente recobertas por chapisco de cimento e areia grossa 1:3 com 5mm de espessura, de
consistência fluída e vigorosamente arremessado.
A aplicação do chapisco inicial e de camadas subsequentes de argamassa (emboço), bem como aplicação de
outros revestimentos fixados com argamassa, só poderá ser feita sobre superfície previamente umedecida, o
suficiente para que não ocorra absorção da água necessária à cura da argamassa.
Os emboços só poderão ser executados após a pega do chapisco de base, instalação dos batentes (ou os
contra-batentes), bem como os contra-marcos de caixilhos, e após a conclusão da cobertura do respectivo
pavimento, quando se tratar de parâmetros, internos ou externos, de edificação em geral.
Os emboços deverão ser executados com argamassas mistas 1:2:8, nos parâmetros internos e externos,
respectivamente, e de modo a apresentarem, depois de terminados, espessura média de 20mm.
As argamassas de emboço, aplicados entre mestras distantes não poderão ser mais que 2,00m entre si,
devendo ser fortemente comprimidas contra o suporte e cuidadosamente sarrafeadas, com régua de alumínio,
de modo a constituírem superfícies absolutamente desempenadas e ásperas o suficiente para permitir uma
boa aderência do revestimento final.
A aplicação dos revestimentos finais só poderá ser feita sobre emboços suficientemente curados, decorrido um
período mínimo de 3 (três) dias do término de sua execução, e após a instalação dos respectivos peitoris,
soleiras, tacos e chumbadores metálicos (para fixação de rodapés, aparelhos sanitários, etc.). e demais
elementos, engastados ou embutidos, cuja pré-instalação seja recomendável ao bom acabamento dos
serviços.
7.1. GESSO
A execução deverá ser realizada através de mão-de-obra especializada.
A superfície de aplicação deverá estar aprumada, limpa e isenta de materiais soltos ou pó.
Deverá ser aplicado com desempenadeira na espessura de 5,0mm.
O tempo de “pega” deverá ser de 30 a 40min. E o tempo de cura deverá ser de 72horas sendo permitida a
pintura a após este período.
Após a secagem deverá ser feito lixamento de acabamento.
Internamente, as paredes que não receberem azulejo deverão receber acabamento em gesso, aplicado de
acordo com as normas da ABNT.
Não deverá ser permitida a utilização de argamassas à base de gesso, no revestimento de alvenarias ou
elementos de concreto sujeitos à ação das intempéries.
7.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Deverão atender à NBR-7169/82 - classe A, na cor, tamanho e serem assentados nas áreas internas indicadas
no projeto executivo até o teto, sendo que as paredes deverão ser chapiscadas, emboçada e empregando
cimento colante.
Os revestimentos cerâmicos deverão ser executados com peças cuidadosamente selecionados no canteiro de
serviços, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída
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ao lote, pelo fabricante, ou com as presentes especificações, ou ainda, a juízo da CONTRATANTE, sempre
que peças ou lote em desacordo devam ser substituídos.
Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de transporte e
manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de material em questão, empenamento
excessivo, arestas lascadas, imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos
estranhos, etc.).
Os azulejos deverão ser lisos, com dimensões regulares e, além das especificações de ortogonalidade,
resistência à gretagem, módulo de ruptura, etc., determinadas pela EB-301 da ABNT.
As peças cerâmicas cortadas, para a execução de arremates, deverão ser absolutamente isentas de trincas ou
emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte
cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não
forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os cortes deverão ser efetuados com
ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate, a exemplo, nos pisos de áreas frias,
no encontro com o ralos.
As peças refugadas poderão ser utilizadas na execução de arremates, desde que quando cortadas, seja
completamente eliminado o defeito responsável por sua recusa, durante a seleção.
O assentamento das peças cerâmicas deverá ser executado com juntas perfeitamente alinhadas, de
espessura compatível com a regularidade de bitola, característica de cada tipo de material e o mais constante
possível; a prumo ou de acordo com as determinação do projeto.
Imediatamente antes do assentamento, todas as peças cerâmicas, com exceção das pastilhas, deverão
permanecer imersas em água limpa, por um período de tempo compatível com seu grau de absorção e nunca
inferior a 1 hora.
Sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE, as peças cerâmicas em geral, especialmente os
azulejos, deverão ser assentes a seco, sem prévia imersão em água, com argamassa colante ou cola
específica para esse fim, de comprovada eficiência contra destacamentos, previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO.
Os azulejos deverão ser assentes com cimento colante, após um período mínimo de imersão em água limpa
por 24 horas, formando juntas de assentamento com espaçamento nunca superior a 15 mm.
O rejuntamento de azulejos deverá ser executado quando decorrido um período mínimo de 7 (sete) dias,
posterior ao assentamento, com pasta de cimento branco e alvaiade 3:1, tomando integralmente todas as
juntas, retirando-se os excessos com pano ligeiramente úmido.
Quando aplicados sobre suportes a grandes movimentações, após a imersão em água limpa, os azulejos
deverão ser vigorosamente chapiscados na face não vidrada, com argamassa de cimento e areia média 1:3, e
assentes, conforme especificado anteriormente, após o endurecimento do chapisco ao abrigo do sol, e após
nova imersão em água limpa por um período de 12 (doze) horas.
Todas as arestas de elementos revestidos com azulejos, horizontais ou verticais, deverão ser
convenientemente acabadas e protegidas contra choques mecânicos, por intermédio de cantoneiras de
alumínio apropriadas, aplicadas em toda sua extensão.
Após o assentamento das peças cerâmicas, deverá ser feita uma inspeção rigorosa, em toda a extensão das
superfícies revestidas. Todas as peças que, por percussão, soarem “choco”, denunciando desprendimentos ou
vazios internos, deverão ser substituídas.
As cores e dimensões do revestimento cerâmico serão definidas pela FISCALIZAÇÃO.
CANTONEIRAS - Todas as arestas, cantos vivos, deverão receber cantoneiras metálicas.
08. FORROS E COBERTURA
08.01. FORROS
Em ambientes internos, protegidos da ação direta do intemperismo, deverá ser executado forro de gesso
acartonado fixado em estrutura metálica formada por perfis galvanizados, desempenhando as funções de
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acabamento do teto e/ou ocultamento das redes. Nos ambientes que necessitem de isolamento termoacústico
(núcleos pedagógicos), deverá ser instalada manta de lã de vidro, densidade = 20Kg/m³, espessura = 25mm.
Nos beirais do telhado e nas áreas cobertas de circulação externa, deverá ser executado forro em perfis de
PVC rígido na cor branca, fixados em perfis de aço galvanizado.
08.02. PLATIBANDA METÁLICA
Deverá ser executada em telha galvanizada trapezoidal, fixada em estrutura metálica. Deverá receber fundo
preparatório para pintura e posteriormente tinta esmalte.
A platibanda deverá ser executada em todo o perímetro externo de cobertura, com altura igual 1,5m.
Deverão ser instalados rufos lisos de aço galvanizado para arremate e acabamento conforme detalhado em
projeto. Os rufos deverão receber demão de fundo preparador, seguido de tinta esmalte.
09. PISOS / PAVIMENTAÇÃO
Os pisos e as pavimentações deverão ser executados rigorosamente de conformidade com as presentes
especificações ou, em casos não explicitados conforme as recomendações dos respectivos fabricantes.
Os materiais de capeamento adotados deverão apresentar características compatíveis com as solicitações e
usos previstos, em função das particularidades funcionais de cada ambiente, cabendo unicamente à
CONTRATANTE, ouvir o setor competente, o responsável pelo projeto arquitetônico e efetuar qualquer
alteração nas especificações originais do projeto, quando algum fator superveniente assim o exigir.
Os serviços de capeamento de pisos deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada,
com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto
final, resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com nível, inclinações,
caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.
Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento de paredes, muros, ou
outros elementos contíguos, bem como, no caso específico de ambientes internos, após a conclusão dos
respectivos revestimentos de teto e a vedação das respectivas aberturas para o exterior.
9.1. PISOS EXTERNOS
CALÇADA E ÁREA DE SERVIÇO
Piso de concreto camurçado, fundação direta, desempenamento mecânico, espessura de 8cm a ser executado
com largura de 1,5m em todo o perímetro externo do núcleo pedagógico I, no perímetro das laterais de
atendimento e na área total de serviço do núcleo de apoio.
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
Deverá ser realizado o assentamento de blocos de concreto intertravado, sobre base areia grossa com
espessura de 5 a 6cm. O bloco de concreto simples pré-moldado do tipo 16 faces será fornecido pela
FISCALIZAÇÃO, bem como a definição das áreas de instalação.
9. 2. PISOS INTERNOS
Nas áreas internas, com exceção às áreas molhadas, deverá ser executado piso de concreto desempenado
liso, de espessura 8cm, com fundação direta, conforme ficha S12.07 do catálogo técnico FDE anexo a este
memorial.
PISOS CERÂMICOS
Deverá ser instalado nas áreas molhadas do núcleo pedagógico II piso cerâmico antiderrapante, com
classificação PEI=5 e de dimensões e cores indicadas pela FISCALIZAÇÃO.
Deverá ser colocado rodapé cerâmico do mesmo piso.
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Os pisos cerâmicos deverão ser aplicados sobre bases de concreto rigorosamente niveladas (lastro ou laje),
com peças selecionadas e aplicadas segundo os critérios e métodos estabelecidos, para a execução de
serviços similares em paredes, exceto no que diz respeito ao preparo da base.
No assentamento de peças cerâmicas, deverá ser utilizada argamassa de assentamento do tipo AC-II ou ACIII.
O tempo decorrido, entre a aplicação da argamassa de assentamento e a colocação dos elementos de piso,
deverá ser tal que as condições de fixações não sejam prejudicadas, em virtude do endurecimento da
argamassa, ou da perda de quantidade significativa da água de superfície.
Imediatamente após terem sido batidas e niveladas, as peças cerâmicas deverão ser limpas com pano úmido
ou esponja, removendo-se todo e qualquer vestígio de argamassa ou nata de cimento, proveniente de simples
respingos ou de refluxo através das juntas de assentamento.
Concluindo o assentamento, os pisos cerâmicos deverão ser mantidos sem trânsito por um período mínimo de
48 horas, ao fim do qual deverão ser rejuntados com argamassa pré-fabricada específica para tal, novamente
limpos e mantidos sem trânsito conforme orientações do fabricante.
10. ESQUADRIAS
10.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
As esquadrias de madeira, bem como os demais serviços de marcenaria, deverão ser executadas
rigorosamente de acordo com as determinações do projeto, e de seus respectivos detalhes, no que diz
respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação.
Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá a CONTRATADA apresentar uma amostra da peça
tipo para ser submetida à aprovação dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da execução dos
serviços.
Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente inevitável, deverá contar
com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, e do setor competente, da CONTRATANTE, responsável pelo
projeto arquitetônico.
Todos os serviços de marcenaria deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, e
com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem peças rigorosamente em esquadro, com
acabamentos esmerados e com ligações sólidas e indeformáveis.
As ferragens, bem como os demais componentes desmontáveis das peças de madeira, deverão ser fixadas
exclusivamente com parafusos de latão, ficando vedado, nesses locais, o uso de quaisquer parafusos
passíveis de corrosão.
A instalação das peças de marcenaria deverá ser feita com o rigor necessário ao perfeito funcionamento de
todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumo, exatos, e com os cuidados necessários para
que não sofram qualquer tipo de avaria, ou torção, quando parafusadas aos elementos de fixação.
Não deverá ser permitida a instalação forçada de qualquer peça na alvenaria, ou eventual rasgo ou abertura
fora de esquadro.
A montagem e a lixação das peças de marcenaria, deverão ser tais que não permitam deslocamentos ou
deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e previsíveis, produzidos por agentes externos ou
decorrente de seu próprio funcionamento.
As esquadrias expostas às intempéries, logo após sua conclusão, deverão ser submetidas a jato d’água com
pressão adequada, para avaliação de suas reais condições de estanqueidade, cabendo à CONTRATANTE
corrigir as eventuais falhas assim detectadas.
Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento,
cabendo à CONTRATADA efetuar os ajustes que se fizerem necessários, inclusive a substituição total ou
parcial da peça, até que tal condição seja satisfeita.
As esquadrias deverão ser executadas exclusivamente com as madeiras aqui especificadas para os serviços
padrão, ou com outra madeira de lei que apresente resistência, durabilidade e demais características,
comprovadamente equivalentes, cuja utilização tenha sido previamente aprovada pela CONTRATANTE, ou
ainda, quando se tratar de serviços especiais, como as madeira especificadas no projeto básico.
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É vedada a utilização de madeiras brancas, como o pinho e seus similares, bem como a utilização de chapas
de madeira reconstituídas e de aglomerados de qualquer natureza.
Toda a madeira a ser utilizada nos serviços de marcenaria, maciça ou compensada, deverá ser de primeira
qualidade, com bitolamento e esquadramento perfeitos, absolutamente desempenadas, convenientemente
imunizada contra o ataque de fungos, cupins, etc., e seca em estufa (grau de umidade não superior a 15%
quando se tratar de madeira maciça).
Não deverá ser permitida a utilização de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resistência ou aspecto, tal como: nós, rachaduras, furos produzidos por carunchos, por cupins ou
outros tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descolorações produzidas por fungos, ou
por agentes físicos ou químicos de qualquer natureza, etc.
Na execução de peças previstas com acabamento em cera ou verniz, além da utilização de madeira
absolutamente isenta de defeitos, deverão ser tomados cuidados especiais, no sentido de se obter conjuntos
visualmente harmoniosos.
Todas as operações de cortes, furação, escoriação, etc., deverão ser executadas com equipamento adequado
e absolutamente afiado, ficando vedada a instalação de peças que apresentem defeitos provenientes de não
observância desta determinação, tais como: arestas lascadas ou esmoídas, cortes e furos irregulares ou
crestados, superfícies com ondulações excessivas, etc.
As esquadrias e as demais peças de marcenaria, deverão ser postas no canteiro de serviços com préacabamentos esmerados, de modo que os retoques finais, executados na própria obra, sejam reduzido ao
mínimo indispensável.
BATENTES
Os batentes de madeira deverão ser executados com peroba rosa, dotados dos rebaixos que se fizerem
necessário ao perfeito funcionamento de suas respectivas folhas, e com dimensões básicas nunca inferiores a
70x30mm, nas esquadrias fixas e armários, ou 140x40mm em todos os demais casos.
A largura dos batentes de portas internas, ou de portas externas, instaladas em paredes com espessura final
equivalente a ½ tijolo, deverá ser exatamente igual à espessura da parede acabada, respeitando o mínimo de
140mm.
Nos batentes de porta os umbrais deverão apresentar comprimento total, sem prejuízo do vão luz vertical
estabelecido, seja possível o seu embutimento no piso, numa extensão nunca inferior a 30mm.
As portas internas de instalações sanitárias, os batentes deverão ser seus umbrais interrompidos, no mínimo
15cm acima do nível do piso acabado, e exatamente no mesmo nível superior do topo inferior de suas
respectivas folhas.
Os montantes horizontais (vergas, peitoris e soleiras) deverão apresentar dois rebaixos de ligação
posicionados a não menos que 10mm de suas extremidades, ficando vedada o uso de batentes cujos topos de
montante horizontal sejam coplanares às faces dos umbrais.
Todas as ligações de batentes deverão ser com prego 19x36, aplicados, após a pré-furação dos montantes
horizontais em número de 2 (dois) por ligação.
Os rebaixos de batentes deverão apresentar arestas absolutamente íntegras, profundidade mínima de 10mm e
largura igual à espessura de sua respectiva folha, acrescida de 1mm.
As esquadrias com acabamento em cera ou verniz, deverão ser dotadas de contra-batentes de peroba rosa ou
mogno, com espessura mínima de 30mm, largura idêntica à do batente e arestas externas ao vão chanfrados,
a 60°, de modo a apresentar topos longitudinais com espessura igual ou inferior a 17mm.
Os batentes para pintura, bem como os contra-batentes deverão ser fixados por meio de grapas metálicas
apropriadas, devidamente chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3, ficando
absolutamente vedado o uso de prego, ou artifícios semelhantes, na fixação de qualquer tipo de batente.
A fixação de batentes com acabamento em cera, ou verniz, deverá ser feita por meio de parafusos instalados
com as cabeças devidamente embutidas e recobertas por cavilhas, da mesma madeira, executadas e
aplicadas de tal maneira que, depois de lixadas, proporcione perfeita continuidade às superfícies.
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Os elementos de fixação, grapas ou parafusos, deverão ser utilizados em quantidade compatível com as
dimensões de cada peça, respeitando-se, sempre, os mínimos de: 03 unidades em cada umbral de porta; 02
em cada umbral de janela; uma em cada soleira ou peitoril de janela.
Os batentes para pintura deverão ser previamente protegidos, por uma demão de óleo de linhaça, e sua
instalação, assim como a dos contra-batentes, só poderá ser feita após o término das alvenarias que os
receberão.
GUARNIÇÕES
As guarnições para pintura deverão ser executadas com mogno, cedro ou imbuía, e as guarnições para
esquadrias com acabamento em cera, ou verniz, com o mesmo tipo de madeira utilizado na execução das
respectivas folhas e batentes.
Todas as guarnições deverão apresentar faces lisas, arestas externas ligeiramente arredondadas, largura igual
ou superior a 50mm e espessura regularmente variável: a mínima entre 7 e 9 mm; e máxima entre 13 e 15mm.
Nas esquadrias dotadas de contra-batentes deverá ser obrigatório o uso de guarnições com largura igual ou
superior a 65mm, mantidas as demais características estabelecidas para as guarnições em geral.
As guarnições deverão ser instaladas com afastamento absolutamente constante e não superior a 5mm, com
relação às arestas longitudinais externas dos batentes, e os encontros entre guarnições horizontais e verticais
deverão ser executados em meia-esquadria perfeita, sem folgas e sem falhas de angulação.
A fixação das guarnições deverá ser feita com prego sem cabeça, convenientemente repuxados e amassados
ou recobertos com cera, conforme o tipo de acabamento previsto.
Sempre que o projeto básico apresentar determinação neste sentido, o arremate das guarnições cujos
batentes não tenham sido previstos acima do piso, em locais sujeitos a freqüentes lavagens, deverá ser feito
através de sócolos com dimensões e formato que propiciem a obtenção de conjuntos visualmente
harmoniosos.
FOLHAS
As folhas de porta, janela, etc., além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverão apresentar
formas e dimensões adequadas para o tipo de fechamento a que forem destinadas, estrutura sólida e
conformação perimetral que garanta a instalação segura de qualquer tipo de fechadura, ou acessório,
compatível com suas dimensões.
Todas as folhas, quando destinadas a locais onde venham a ser submetidas a molhagens freqüentes, deverão
ter seus componentes colocados com resinas sintéticas (fenólicas ou uréicas) de elevada resistência mecânica
insensíveis à ação da água e resistente ao ataque de fungos e bactérias.
Nas portas internas de instalações sanitárias, o topo inferior das folhas, a exemplo dos umbrais dos batentes,
deverá situar-se no mínimo, 15 cm acima do nível do piso acabado.
Nas folhas previstas com visor, postigo ou ventilador de grandes dimensões a abertura correspondente a
esses elementos deverá ser encabeçada, em todo o perímetro, e dotada dos montantes, baguetes e
guarnições, necessários ao bom desempenho e acabamento do conjunto.
Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de diminuir suas dimensões originais e isto
implicar na perda ou no enfraquecimento de alguma de suas peças perimetrais, ela deverá ser
convenientemente restaurada, de modo que sua resistência e aspecto mantenham inalterados.
Todas as folhas deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão a que se destinam, não
sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou desbastamentos que não àqueles estritamente necessários
aos ajustes de instalação.
Todas as folhas lisas, com estrutura interna semi-oca, deverão ser inteiramente executadas (interna e
externamente) com cedro, mogno ou imbuía, e deverão apresentar espessura de 35mm, 30mm ou 25mm, de
acordo com o uso a que se destinam e com as determinações do projeto básico, respeitando o mínimo de
35mm nas portas de passagem em quaisquer ambientes (com exceção das portas internas de instalações
sanitárias).
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A estrutura interna das folhas semi-ocas deverá ser composta por sarrafos contínuos e na mesma dimensão,
aplicados longitudinalmente com espaçamento constante e não superior a 35mm, de modo que o índice de
vazios da folha seja inferior a 65%.
Nas folhas semi-ocas com encabeçamento, os montantes longitudinais, dotados de rebaixos para aplicação
das contracapas de madeira compensada, deverão apresentar dimensões tais que, sem alteração do aspecto
externo da folha e sem o enfraquecimento de sua estrutura, possibilitem a execução de cortes ou
desbastamentos de até 10mm.
Os montantes de encabeçamento e as respectivas travessas horizontais, deverão ser executados com a
mesma madeira utilizada no folheamento das faces, sempre que a folha for destinada a esquadria em cera ou
verniz.
O capeamento das folhas lisas com estrutura interna semi-oca, deverá ser executado com chapa de madeira
compensada de espessura igual ou superior a 4mm, folheada com lâminas de cedro, mogno ou imbuía,
cuidadosamente combinadas e juntadas.
A estrutura interna das folhas semi-ocas deverá ser executada de modo que não resultem na formação de
alvéolos, estanques entre si, e a livre circulação de argamassa, no interior da folha deverá ser garantida por
respiros convenientemente executados nas travessas perimetrais.
As folhas lisas e maciças (para armário, guichê, alçapão, etc.) deverão ser executadas com madeira
compensada de virola, espessura mínima de 14 mm, encabeçadas com sarrafos de mogno (ou madeira
equivalente) ou, quando destinadas a esquadrias com acabamento em cera ou verniz, encabeçadas com
sarrafos de madeira de acabamento especificadas e folheadas, nas duas faces com lâminas da mesma
madeira.
As folhas maciças, tipo calha, deverão ser executadas com sarrafo de cedro, mogno, imbuía ou peroba,
aparelhados com dimensões mínimas de 110x35mm, dotados de encaixes longitudinais tipo mecha-respinga e
solidamente parafusados, ou encavilhados, a três travessas horizontais da mesma madeira, com dimensões
mínimas de 100x15mm, neles embutidas transversalmente.
As folhas almofadadas e as folhas tipo veneziana deverão ser inteiramente executadas com cedro, mogno ou
imbuía, e todas as ligações de montanhas e travessa deverão ser do tipo mecha-respinga, solidamente
coladas e encavilhadas.
As travessas perimetrais e os montantes, nas folhas almofadadas deverão apresentar dimensões mínimas de
120mmx35mm e sulco longitudinais contínuos, para encaixe das almofadas, com profundidade mínima de
12mm.
Nas folhas externas as almofadas deverão ser executadas com madeira maciça, com 25mm de espessura
(exceto nas extremidades rebaixadas em 5mm com relação a cada uma das faces), e dotadas de cordões
perimetrais de arremate, colados e pregados sem cabeça.
Nas folhas internas as almofadas deverão ser executadas com madeira maciça ou compensada, com 15mm
de espessura e sem rebaixos de topo, dotadas, ou não, de cordões perimetrais de arremate.
FERRAGENS
As ferragens para esquadrias de madeira deverão ser de primeira qualidade, com funcionamento preciso,
acabamento esmerado, características gerais integralmente de acordo com as presentes especificações, ou
com as especificações do projeto básico, quando se tratar de serviços especiais e quando estiverem
envolvidos tipos incomuns de esquadria.
Na instalação e fixação das ferragens, os rebaixos, desbastes e furações, deverão apresentar forma e
dimensões exatas, não sendo permitidas instalações forçadas, ou com folgas excessivas, que exijam
correções posteriores com massa, lascas de madeira ou outros artifícios, especialmente em se tratando de
esquadrias com acabamento em cera ou verniz.
Todos os parafusos de fixação deverão ser de latão amarelo, com acabamento idêntico ao das ferragens onde
forem aplicados, e com dimensões compatíveis com os esforços previstos sobre a peça fixada.
Antes da execução dos serviços de pintura, encerramento ou envernizamento, das esquadrias de madeira,
todas as ferragens deverão ser removidas (exceto as dobradiças, que deverão ser convenientemente
mascaradas), sendo vedada a aplicação de tinta ou verniz, em qualquer tipo de ferragem.
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As folhas de abrir deverão ser dotadas de dobradiças de aba, em número de duas unidades, nas folhas com
altura igual ou inferior a 0,70m, e em número de três unidades, nas folhas com altura superior a esse limite.
As dobradiças de copo, utilizadas exclusivamente em folhas de armário, deverão apresentar acabamento
zincado em todos os componentes metálicos, mola de fecho, sobreposição mínima de 5mm e calços de nylon
com parafusos zincados, para ajustes de posição.
As dobradiças de aba deverão ser de aço laminado (com eixo, bola e eventuais anéis de reforço, em latão),
fabricadas estritamente de acordo com as determinações da EB-965/79, com furação escareada para três
parafusos, acabamento cromado e dimensões compatíveis com os esforços previstos e com os seguintes
parâmetros mínimos:
• Folhas com espessura de 25mm, em armários ou portas internas de instalações sanitárias - 2 ½”x2”,
espessura de ¼ mm e peso mínimo de 55g.
• Folhas com espessura de 30 mm, em janelas ou portas internas de instalações sanitárias - 3”x 2 ½”,
espessura de 2mm e peso mínimo de 110g.
• Folhas com espessura de 35 mm, em portas internas de instalações sanitárias - 3”x3”, espessura de 2 mm e
peso mínimo de 120g.
• Folhas com espessura de 35 mm, em portas de passagem com largura máxima de 0,90m - 3 ½ “x3”,
espessura de 2 mm e peso mínimo de 145g.
• Folhas maciças, tipo calha, e folhas semi-ocas com largura superior a 0,90m - 3 ½ “x3”, espessura de 2,38
mm, com anéis de latão e peso mínimo de 195g.
Todas as fechaduras para esquadrias de madeira deverão ser de embutir, com cubo, lingüeta, trinco,
contrachapa e chapa testa (ou falsa chapa-testa), integralmente executados em latão amarelo e acabamento
cromado em todas as partes externas aparentes, ficando vedado o uso de fechaduras que apresentem os
referidos componentes executados em ferro, zamak, ou outros materiais.
Nas portas externas e internas de abrir, e em eventuais portas internas, de acordo com as determinações do
projeto básico, deverão ser instaladas fechaduras de segurança com cilindro de duas voltas, 55 mm de
distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo ao cilindro (eixo a eixo), falsa chapa-testa para acabamento
frontal, trinco reversível sem desmontagem da caixa, e peso mínimo de 1.020 g.
Nas portas internas de instalações sanitárias deverão ser instaladas fechaduras de embutir, sem trinco, com
lingüeta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergência, com 45mm de distância de broca
e peso mínimo de 280g.
Em portas de passagem não deverá ser permitido o uso de fechaduras com distância de broca inferior à 55
mm, exceto, além das portas internas de instalações sanitárias, em portas com folhas de correr, ou com folha
de montante estreito (tipo veneziana), onde deverão ser instaladas fechaduras de cilindro com caixa rasa,
distância de broca igual a 23 mm e 25 mm, respectivamente, ambas com peso mínimo de 660 g.
Os cilindros das fechaduras de segurança, deverão ser de latão perfilado, tipo monobloco, com seção oval e
parafuso central de fixação, com cinco pinos de segredo, contrapinos, alavanca de canhão e anéis externos de
arremate, executados em latão, com molas de aço inoxidável e acabamento externo cromado.
As maçanetas das portas de passagem poderão ser de bola ou de copo, conforme as determinações do
projeto básico, ambas com acabamento externo cromado e dotadas de roseta circular de arremate.
As maçanetas de copo deverão ser de latão repuxado, com seção normal circular, de dimensão ligeiramente
decrescente a partir da face frontal, diâmetro externo máximo igual a 50 mm, altura do corpo nunca inferior a
40 mm e altura total, com relação à face da folha, igual a 60 mm.
As maçanetas de bola, altura do corpo nunca inferior a 40 mm e altura total, com relação à face da folha, igual
a 60 mm.
Todas as rosetas e as guarnições para tranquetas de banheiro, deverão ser circulares, diâmetro de 45 mm,
executadas em latão laminado, com chanfro perimetral, furação escareada para dois parafusos de fixação e
acabamento cromado.
Nas portas internas de instalações sanitárias, de acordo com as determinações do projeto básico, poderão ser
utilizados batentes metálicos, executados com perfil de ferro laminado ou de alumínio, chumbados à alvenaria
através de grapas apropriadas, ou parafusados com buchas de “nylon”, quando aplicados em divisórias de
ardósia.
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Os fechos, tranquetas e demais ferragens a serem utilizadas em armários, janelas, guichês, etc., deverão ser
de qualidade idêntica à das ferragens padrão aqui especificadas, cabendo à FISCALIZAÇÃO indicar o tipo de
material a ser utilizado em cada caso, sempre que o projeto for omisso.
10.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
As esquadrias de alumínio deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as determinações do
projeto, e de seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento,
localização e instalação.
Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá à CONTRATADA apresentar uma amostra da peça
tipo para ser submetida à aprovação dos setores competentes da CONTRATANTE, antes da execução dos
serviços.
Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente inevitável, deverá contar
com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, ouvido o setor competente, da CONTRATANTE, responsável
pelo projeto arquitetônico.
As esquadrias expostas às intempéries, logo após sua conclusão, deverão ser submetidas a jato d’água com
pressão adequada, para avaliação de suas reais condições de estanqueidade, cabendo à CONTRATADA
corrigir as falhas detectadas.
Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento,
cabendo à CONTRATADA efetuar os ajustes que se fizerem necessários, inclusive a substituição parcial ou
total da peça, até que tal condição seja satisfeita.
Todos os perfis a serem utilizados nos serviços deverão apresentar dimensões compatíveis com o vão e com
a função da esquadria, de modo a constituírem peças suficientemente rígidas e estáveis, não sendo permitida
a execução de emendas intermediárias para a obtenção de perfis com as dimensões necessárias, para
aproveitamento de material, não previstos em projeto.
Todas as partes móveis deverão ser dotadas de mata-juntas adequadas, pingadeira e batedeira interna nos
sentidos horizontal e vertical, respectivamente, instalados de modo à garantirem perfeita estanqueidade ao
conjunto, evitando toda e qualquer penetração de águas pluviais.
As furações para instalação de parafusos, pinos e rebites, executadas na oficina ou na própria obra, deverão
ser obtidas mediante o uso de equipamento adequado, furadeira e brocas de aço rápido, e com a máxima
precisão, sendo vedado o uso de punção ou instrumento similar em qualquer circunstância. Eventuais
diferenças entre furos à rebitar ou a parafusar, desde que praticamente imperceptíveis, poderão ser
corrigidas com broca ou rasquete apropriada, sendo vedado o uso de lima redonda para alargamento ou para
forçar a coincidência entre dois furos mal posicionados.
Nas ligações feitas por intermédio de elementos dotados de porca de aperto, os furos deverão ser executados
com diâmetro ligeiramente superior ao do respectivo elemento de ligação, apenas o suficiente para evitar
esforços de atrito desnecessários sobre a rosca.
Todas as furações deverão ser convenientemente escareadas, e as rebarbas resultantes limadas, de modo
que o ajuste dos respectivos elementos de ligação, parafusos ou rebites, seja o mais perfeito possível, sem
folgas ou diferenças de nível sensíveis.
Todas as ligações deverão ser executadas em perfeita esquadria, ou com a angulação indicada em projeto,
com linhas de corte e pontos de emenda perfeitamente esmerilhados ou limados, sem rebarbas ou saliências
provenientes das operações de corte e furação.
Na instalação e fixação das ferragens, os cortes e furações deverão apresentar forma e dimensões exatas,
não sendo permitidas instalações com folgas excessivas que exijam correções posteriores com massa ou
outros artifícios, especialmente em se tratando de alumínio.
A definição do tipo (basculante ou de correr) cabe à FISCALIZAÇÃO.
10.3. VIDROS
CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto
arquitetônico, com as presentes especificações, de acordo com a NB-226, EB-92 e recomendações dos
fabricantes quando houver.
A espessura dos vidros deverá ser estabelecida em função das áreas das aberturas, da distância das mesmas
com relação piso e, da vibração e exposição a ventos fortes dominantes.
Os vidros empregados nas obras deverão ser absolutamente isentos de bolhas, lentes, ondulações, ranhuras
ou outros defeitos de fabricação.
Para o assentamento das chapas de vidro, deverão ser empregadas, gachetas de borracha duplas, baguetes
com massa de vidraceiro em duas demãos ou conforme determinação do projeto básico.
A massa de vidraceiro deverá ser composta de gesso crê e óleo de linhaça, devendo-se acrescentar-lhe o
pigmento adequado, caso necessário.
Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverão ser bem limpos e lixados; os vidros
deverão ser assentes entre as duas demãos finais de pintura de acabamento.
No caso de vidros temperados - conforme dimensões, formato, espessura, indicados pelo projeto básico dever-se-á tomar particular cuidado a fim de que as maiores dimensões de projeto não excedam aos maiores
comprimentos usinados pelo fabricante. A instalação deverá ser conforme a prescrição do projeto básico, com
ferragens apropriadas ou nas condições supra explicitadas, para os vãos inteiramente requadrados por
caixilhos.
Quando houver previsão de deformações estruturais na obra, deve-se adotar o caixilho de articulações que
impeçam a transmissão de esforços secundários ao mesmo e, consequentemente ao vidro.
Os vidros a serem utilizados deverão ser lisos, com exceção nos banheiros e depósitos, onde deverão ser
empregados vidros do tipo mini-boreal.
11. PINTURA
11.1. CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência. Todas as superfícies a
pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de pó
durante os trabalhos até que as superfícies pintadas estejam inteiramente secas.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas.
Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros,
pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado. A proteção das superfícies a serem pintadas, poderá ser
obtida por:
- Isolamento com tiras de papel, fita de celulose, pano, etc.
- Separações com tapumes de madeira.
- Enceramento ou envernizamento provisório para superfícies contíguas destinadas a enceramento ou
envernizamento interior definitivo.
- Preservadores plásticos que acarretem a formação de película removível.
Para as esquadrias em geral, após o lixamento inicial de aparelhamento, aplicar-se-á, antes da colocação, 2
(duas) demãos de tinta em seus topos inferiores. Após a colocação e antes do início da pintura deverão ser
adequadamente protegidas dobradiças que não sejam em ferro para pintura, removidas todas as demais
guarnições tais como: espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc.
Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente limpa com escova e, depois,
com um pano seco, para remover todo o pó, antes da aplicação de cada demão.
Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e
brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).
Só poderão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas deverão ser entregues na obra em
sua embalagem original de fábrica intacta; as tonalidades poderão ser preparadas ou não na obra. As tintas só
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poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo
fabricante.
Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a CONTRATANTE decidir sobre as mesmas mediante
prévia consulta ao profissional autor do projeto.
Esquadrias em ferro, gradis, portas, portões, corrimãos, caixilhos, alçapões, etc., serão obrigatória e
previamente, energicamente lixadas com o uso adicional de removedores a fim de eliminar todos e quaisquer
pontos ou áreas de oxidação. A seguir deverão receber duas demãos de tinta antioxidante, antes de receber a
pintura final, não se admitindo aqui o uso de preparados à base de óxido de ferro: deverão ser utilizados
produtos à base de cromado de zinco (zarcão), das marcas CORAL, SUVINIL, YPIRANGA ou similar.
A juízo da CONTRATANTE e, para toda e qualquer pintura, deverá ser exigida amostra prévia em dimensões
adequadas de, no mínimo, 0,50 m x 1,00 m.
A indicação exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando não precisamente indicada em
projeto, deverá ser fixada pela CONTRATANTE.
11.2. PINTURA A BASE DE ESMALTE
A pintura a base de esmalte deverá ser executada com aplicação de tintas foscas, semi-foscas ou brilhantes,
no caso de óleo, e, só brilhantes, só semi-foscas ou só foscas, no caso de esmalte. Cada demão de tinta
deverá ser lixada e espanada antes da aplicação da nova demão.
Para madeiras resinosas, a exemplo a Peroba de Campos e outras, deverá ser necessário aplicar uma demão
preliminar de tinta de zarcão e óleo de linhaça, preparada na obra, ou de tinta de alumínio aplicada fortemente
à trinca.
11.3. PINTURA EM FERRO
Todas as peças de serralheria deverão ser entregues na obra, de preferência, sem nenhuma pintura prévia.
Essas peças deverão ser cuidadosamente limpas, com escova de aço ou equipamento adequado, eliminandose toda a ferrugem ou sujeira existente, e depois com lixa de esmeril molhada com querosene. Depois de
secas, deverão ser aplicadas 2 (duas) demãos de tinta anti-corrosiva; deverá ser obedecido intervalo de 24
(vinte e quatro) horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta à base de grafite, alumínio ou óleo, a qual
deverá constar de 2 (duas) demãos, no mínimo. Se as peças forem recebidas na obra, já com produtos
antioxidantes aplicados na origem, e se tal pintura se apresentar danificada, falha ou descontínua deverá ser
obrigatória a completa remoção da mesma, não sendo dispensadas às operações de início descritas.
Após os cuidados acima, deverá ser executada a pintura conforme especificações em projeto, a saber:
11.4. PAREDES
PAREDES INTERNAS E FORROS EM GESSO ACARTONADO - látex acrílico, cujas cores serão definidas
posteriormente dentre os processos computadorizados disponíveis no mercado (Suvinil selfcolor, Coral color
service, Ypiranga MYX Machyne, ou similar).
PAREDES EXTERNAS - revestimento texturizado.
CORES
As cores serão definidas posteriormente dentre os processos computadorizados disponíveis no mercado
(Suvinil selfcolor, Coral color service, Ypiranga MYX Machyne, ou similar)
11.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA - esmalte sintético acetinado, cuja cor deverá ser definida posteriormente.
11.6. ESTRUTURA METÁLICA - esmalte sintético acetinado aplicado com revólver.
11.7. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE - resina acrílica
plastificante.
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12. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
12.1. METAIS SANITÁRIOS
Deverão ser de primeira qualidade, marcas Deca, Celite, Fabrimar ou similar e deverão atender as
especificações do projeto.
12.2. APARELHOS E EQUIPAMENTOS
Todas as peças de louças sanitárias, aparelhos e acessórios, deverão ser absolutamente isentas de
empenamentos, deformações ou trincas, apresentando superfícies vidradas com acabamento homogêneo,
sem manchas, descolorações ou falhas de qualquer espécie, além de características gerais integralmente de
acordo com as determinações da EB-44/58 da ABNT, devendo estas serem da marca Deca, Celite, Cidamar,
Ideal-Standard ou similar.
As válvulas de descarga dos vasos sanitários deverão ser da marca Deca, Hidra ou similar , modelo público
anti-vandalismo.
A cada peça tipo cuba, vaso sanitário, tanque, etc., corresponde todos os equipamentos complementares
como encanamentos e peças fornecedoras (torneiras, filtros) ou de esgotamento de águas servidas (sifões e
ralos), assentos de vasos sanitários, etc.
Onde houver chuveiro, deverão ser obedecidos os desníveis indicados em projeto.
Os aparelhos e equipamentos que não tenham suas especificações em projetos ou memorial descritivo
deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá aceitar ou rejeitá-los.
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
Para o desenvolvimento das soluções apresentadas, deverão ser observadas as normas e códigos a seguir
relacionados:
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo;
- CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
REDE DE ÁGUA FRIA
TUBULAÇÕES
As tubulações embutidas deverão ser em PVC rígido marrom junta soldável para pressão de serviço de até
7,5 kgf/cm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT.
As tubulações aparentes deverão ser em aço galvanizado DIN 2440, classe média, com roscas, conforme
norma NBR-5580. Ref.: Manesmann ou similar. As tubulações aparentes deverão ser fixadas de maneira
apropriadas, utilizando-se braçadeiras e fixadores de modo a garantir a perfeita rigidez do conjunto.
As tubulações aparentes deverão receber pintura em esmalte sintético na cor verde forte.
CONEXÕES
As conexões deverão atender a mesma especificação da tubulação. As conexões nos pontos de alimentação
deverão ser do tipo junta soldável, com rosca metálica, para interligação nas peças sanitárias.
REGISTRO DE GAVETA
Os registros de gaveta deverão ter corpo em bronze fundido, fabricados de acordo com as normas vigentes,
devendo acompanhar canoplas cromadas, quando instalados em áreas internas. Quando os registros forem
instalados em áreas de serviços deverão ter acabamento bruto.
REGISTRO DE PRESSÃO
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Os registros de pressão deverão ter corpo em bronze fundido, fabricados de acordo com as Normas vigentes,
providos de canoplas cromadas, devendo acompanhar a linha de acabamento especificada pelo projeto.
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO/VENTILAÇÃO
TUBULAÇÕES
As tubulações com diâmetro até 100 mm deverão ser em PVC rígido branco, junta elástica, ponta e bolsa, tipo
esgoto conforme norma da ABNT. Ref.: Fortilit, tigre ou similar.
CONEXÕES
As conexões deverão atender a mesma especificação da tubulação.
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
Para o desenvolvimento das soluções apresentadas, foram observadas as normas e códigos a seguir
relacionados:
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- ELEKTRO - Concessionária local de energia elétrica.
SISTEMAS PROPOSTOS
- Sistema de alimentação elétrica de tomadas para uso geral, uso específico e iluminação a partir dos quadros
de disjuntores, os quais deverão ser alimentados a partir da entrada de energia.
CONCEPÇÃO GERAL DO PROJETO
Para elaboração da alimentação elétrica nos quadros de luz e força deverá procurar a menor interferência
possível com a arquitetura .
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS
Todas as tomadas para uso geral deverão ter a capacidade nominal de 100W, 220V, bifásico. As de uso
específico têm indicado em planta a potência, 220V, bifásico e ambas deverão ser aterradas.
O sistema de iluminação deverá ser provido de luminárias de LED, devidamente aterradas, respeitando
sempre as necessidades específicas de iluminamento para cada área, atendendo assim as regulamentações
previstas pela ABNT.
MÉTODOS CONSTRUTIVOS
A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de modo
que sejam garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e durabilidade.
Caberá a instaladora total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações elétricas por ela
executadas, direta ou indiretamente.
15. GRADIS E GUARDA-CORPO
15.1. CORRIMÃO
Na rampa de acesso ao pavimento superior dos núcleos pedagógicos, deverá ser instalado corrimão duplo
com montante vertical em aço galvanizado, conforme padrão e especificações FDE, disponíveis na ficha CO35 do catálogo técnico de componentes, anexo a esse memorial.
15.2. GRADIL
50

Deverá ser instalado gradil eletrofundido completo, confeccionado em perfis de aço carbono tipo metalgrade,
de cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO, fixado em muretas do pavimento superior dos núcleos pedagógicos
(conforme indicado em projeto) e nas laterais da rampa de acesso. Detalhes na ficha FE-02 do catálogo
técnico de componentes FDE.
15.3. PORTÃO
Deverá ser fornecido e instalado portão tipo gradil, em aço galvanizado e pintura em esmalte.
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1. LIMPEZA GERAL
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando funcionamento ideal,
para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à mesma, com todas as ligações às redes de
serviços públicos definitivas (água, esgoto, luz e força, telefone, gás, etc.)
Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e também as
instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno pela
CONTRATADA, sendo considerados, para efeito de orçamento, diluídos na taxa de Benefícios e Despesas
Indiretas (BDI).
Durante o desenvolvimento da obra, deverá ser obrigatória a proteção adequada de pisos de alto padrão, nos
casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem.
ESPECÍFICAS
Neste item estão compreendidas todas especificações do item anterior mais aquelas que estão definidas a
seguir.
A limpeza de pisos e paredes revestidas com material cerâmico ou pedra e também cimentadas deverá ser
feita da seguinte forma:
- limpeza da superfície com espátula:
- palha de aço e água (no caso de pedra, usar escova de aço);
- aplicação de solução de ácido muriático diluído (6 partes de água e 1 de ácido) com brocha;
- lavagem com água em abundância;
Os azulejos deverão ser inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e tintas deverão ser
removidos com esponja de aço fina. A lavagem final deverá ser executada com água em abundância.
A limpeza de vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.
As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, deverão ser limpas com removedor adequado,
polindo-se finalmente com flanela seca.
- Observação: A limpeza das esquadrias está sendo considerada, para efeito de orçamento, diluída na limpeza
de vidros.
Os aparelhos sanitários deverão ser limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos
com removedor. Não poderá ser aplicado ácido muriático.
A medição final da obra só deverá ser liberada após concluídas todas as ligações acima mencionadas,
acrescidas da vistoria e liberação do prédio pela FISCALIZAÇÃO.
Todos os itens descritos foram planilhados conforme padrão PINI-TCPO, estando incluídos em seus valores os
serviços e materiais necessários para o perfeito funcionamento da edificação (composição dos serviços).
16.2. EXTINTORES
Deverão ser instalados extintores de combate a incêndio, conforme projeto específico a ser fornecido pela
CONTRATANTE.
Os locais indicados à instalação deverão ser sinalizados conforme instruções técnicas do Corpo de Bombeiros.
17. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução da obra deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento DA ORDEM
DE SERVIÇO.
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18. PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 362.234,15 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro
reais e quinze centavos).
❖ Os preços propostos foram planilhados conforme padrão FDE, CPOS e
SINAPI, contemplando todos os custos diretos e indiretos por ventura decorrentes ou de qualquer
outra forma relacionadas com a perfeita e integral execução da obra, objeto da presente licitação tais
como, exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, mão-de-obra,
consultorias, ensaios em laboratórios etc.
Igaratá, 27 de maio de 2019.
ROBERTO DE OLIVEIRA ´PRIANTI
Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, Obras e Serviços
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROC. ADM. Nº 1150/2019
Anexo VIII - Cronograma Físico-Financeiro (preenchido);
OBRA Finalização do Edifício da EMEIF Irmã Paula Guimarães Nunes LOCAL Rua Jose de Souza Palau, s/n, Jd. Rosa Helena, Igaratá - SP

Faturamento mensal

1º MÊS
30
86,36
100,00%
11.735,31
100%
16.690,10
100%
2.313,54
100%
56.916,71
75%
11.826,82
50%
2.834,89
15%
13.484,00
10%
0,00
0%
0,00
0%
0,00
0%
34.962,93
85%
0,00
0%
150.850,66

2º MÊS
30
0,00
0,00%
0,00
0%
0,00
0%
0,00
0%
18.972,23
25%
11.826,82
50%
16.064,40
85%
121.356,13
90%
16.160,96
100%
2.703,25
100%
7.948,19
100%
6.169,93
15%
10.181,59
100%
211.383,49

Total acumulado

150.850,66

362.234,15

Faturamento mensal em percentual

42%

58%

Total acumulado em percentual

42%

100%

ITEM

ETAPA

VALOR C/ BDI 25%

1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

86,36

2

INFRA / SUPRAESTRUTURA

11.735,31

3

PAREDES E PAINÉIS

16.690,10

4

REVESTIMENTOS

2.313,54

5

FORROS E COBERTURA

75.888,94

6

PISOS / PAVIMENTAÇÃO

23.653,64

7

ESQUADRIAS

18.899,29

8

PINTURA

134.840,13

9

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

16.160,96

10

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2.703,25

11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.948,19

12

GRADIS E GUARDA-CORPO

41.132,86

13

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.181,59
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/2019
ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREENCHIDA
OBRA

Finalização do Edifício da EMEIF Irmã Paula Guimarães Nunes

LOCAL

Rua Jose de Souza Palau, s/n, Jd. Rosa Helena, Igaratá - SP

ITEM

FONTE

1
1.1

CPOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
DEMOLIÇÃO manual de alvenaria de
03.02.040 elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimento

UNID.

m3

QUANT.

PREÇO
UNIT.

1,15

60,08

TOTAL DA ETAPA
2
2.1

CPOS

12.01.020

2.2
2.3

CPOS
CPOS

09.01.030
11.01.130

2.4

CPOS

11.16.060

2.5

CPOS

10.01.040

2.6

CPOS

14.20.010

2.7

CPOS

32.07.090

INFRA / SUPRAESTRUTURA
BROCA em concreto armado diâmetro de 20
cm - completa
FORMA em madeira comum para estrutura
CONCRETO usinado, fck = 25,0 MPa
LANÇAMENTO e adensamento de concreto
ou massa em estrutura
ARMADURA em barra de aço CA-50 (A ou B)
fyk= 500 MPa
VERGAS, contravergas e pilaretes de
concreto armado
JUNTA DE DILATAÇÃO ou vedação com
mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive
guia de apoio em polietileno

m

80,00

m2
m3

4,54
3,44

m3

3,44

kg

206,34

47,8
125,92
258,97
87,49
6,87

3.824,00
571,68
890,86
300,97
1.417,56

m3

1,98

1182,70

2.341,75

m

6,65

6,23

41,43

9.388,25

PAREDES E PAINÉIS

3.1

CPOS

3.2

CPOS

3.3

SINAPI

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de
14 x 19 x 39 cm - classe C
Divisória em placas de granilite com
14.30.020
espessura de 3 cm
CINTA de amarração de alvenaria moldada in
93205
loco com utilização de blocos canaleta.
14.10.111

TOTAL DA ETAPA
4

69,09

69,09

TOTAL DA ETAPA
3

VALOR
TOTAL

m2

78,02

51,40

4.010,23

m2

38,61

176,51

6.815,05

m

103,60

24,39

2.526,80
13.352,08

REVESTIMENTOS
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4.1

SINAPI

4.2

SINAPI

4.4

CPOS

CHAPISCO aplicado em alvenarias e
estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro, argamassa traço 1:3, e=5mm.
EMBOÇO em argamassa traço 1:2:8, aplicado
manualmente em faces internas e externas de
87535
paredes, para áreas superiores a 10 m2,
espessura de 20 mm, com execução de
taliscas.
29.01.020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado
87878

m2

75,50

3,70

279,35

m2

38,30

23,71

908,09

m

40,50

16,38

663,39

TOTAL DA ETAPA
5
5.1

SINAPI

5.2

FDE

5.3

SINAPI
+ CPOS

5.4

SINAPI

5.5

CPOS

5.6

CPOS

FORROS E COBERTURA
FORRO EM DRYWALL, inclusive estrutura de
96114
fixação, acabamento nas emendas e
arremates.
ISOLAÇÃO TERMOACÚSTICA de lã de vidro,
11.02.050
e=25mm
PLATIBANDA METÁLICA em telha
72110 /
galvanizada trapezoidal, incluindo estrutura
16.13.140
metálica e fixação, conforme projeto
Forro em réguas de PVC, frisado, para
96116
ambientes comerciais, inclusive estrutura de
fixação - conforme projeto
Estrutura de madeira tesourada pra telha de
10.05.010
barro
Telhamento em telha de barro tipo romana

1.850,83

m2

31,16

57,52

1.792,32

m2

31,16

15,03

468,33

m2

223,50

93,93

20.993,36

m2

463,48

42,56

19.725,71

m2

127,50

95,71

12.203,03

m2

127,50

43,36

5.528,40

TOTAL DA ETAPA
6
6.1

FDE

13.02.006

6.2

CPOS

06.02.020

6.3
6.4

CPOS
CPOS

07.10.020
11.18.040

6.5

SINAPI

95241

6.9

CPOS

19.01.060

6.10

SINAPI

6.11

CPOS

PISOS / PAVIMENTAÇÃO
PISO DE CONCRETO liso, Fck 25MPa,
desempenamento mecânico e=8cm, inclusive
preparo
ESCAVACAO MANUAL - profundidade ate
1,50m
APILOAMENTO para simples regularização
LASTRO DE PEDRA BRITADA e=5cm
LASTRO DE CONCRETO e=5 cm, inclusive
lançamento e adensamento.

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de
2 cm e largura até 20 cm
PISO
INTERTRAVADO,
com
bloco
92396
retangular, cor natural de 20 X 10 cm,
espessura 6 cm.
PISO
INTERTRAVADO,
com
bloco
54.04.340 retangular, cor natural de 20 X 10 cm,
espessura 6 cm, APENAS MDO
TOTAL DA ETAPA

60.711,15

m2

2,00

39,88

79,76

m3

55,24

45,06

2.489,11

m3
m3

54,63
0,60

3,23
110,42

176,45
66,25

m2

12,04

21,61

260,18

m

1,65

129,84

214,24

m2

267,17

58,44

15.613,41

m2

3,72

6,32

23,51

18.922,91
55

7

ESQUADRIAS

7.2

FDE

7.3

CPOS

7.4

CPOS

7.5

CPOS

7.6

CPOS

PORTA sarrafeada maciça para boxes,
L=62cm, completa
CAIXILHO em alumínio de correr na cor
25.01.080
branca, sob medida
VIDRO temperado incolor de 6 mm, inclusive
26.02.020
instalação
CAIXILHO em alumínio de correr na cor
25.01.040
branca, sob medida, inclusive vidro fantasia
05.01.029

PORTA corta-fogo classe P.90, com barra
24.02.054 antipânico numa face e maçaneta na outra,
completa

un

18,00

364,85

6.567,30

m2

3,83

616,04

2.359,43

m2

3,83

174,20

667,19

m2

0,67

646,72

433,30

m2

5,04

1010,36

5.092,21

TOTAL DA ETAPA
8

15.119,43

PINTURA

8.1

CPOS

8.3
8.5

SINAPI
SINAPI

8.6

SINAPI

8.7

CPOS

8.8

CPOS

8.9

CPOS

8.10

SINAPI

8.11

SINAPI

8.12

CPOS

8.13

SINAPI

RESINA acrílica plastificante base solvente
33.03.740 sobre elementos em concreto aparente estrutura e piso - 2 demãos
88411
APLICAÇÃO de fundo selador acrílico
88486
TINTA LÁTEX PVA em teto, duas demãos
TEXTURA acrílica, aplicação manual em
95305
parede, uma demão.
ESMALTE em superfície de madeira, inclusive
33.12.010
preparo
PREPARO de base para superfície metálica
33.01.350
com fundo antioxidante
Esmalte em superfície metálica, inclusive
33.11.020
preparo
73924/002 PINTURA esmalte sobre tubulação aparente
TINTA LÁTEX ACRÌLICA em paredes, duas
88489
demãos
33.10.060 EPÓXI em massa, inclusive preparo
PINTURA esmalte alto brilho, duas demãos,
73924/001
sobre superfície metálica

m2

893,67

17,65

15.773,28

m2
m2

145,28
31,16

2,37
10,19

344,31
317,52

m2

93,61

11,89

1.113,02

m2

8,08

29,44

237,88

m2

951,30

11,50

10.939,95

m2

951,30

30,71

29.214,42

m2

17,15

28,06

481,23

m2

2425,67

11,50

27.895,21

m2

3,10

69,77

216,29

m2

763,47

27,95

21.338,99

TOTAL DA ETAPA
9
9.1

CPOS

9.3

SINAPI

9.4

CPOS

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
LAVATÓRIO coletivo em aço inoxidável,
inclusive torneirasde parede acionamento
44.06.010
hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´
ou 3/4´
CHUVEIRO elétrico comum corpo plastico tipo
9535
ducha , fornecimento e instalação
44.02.060 BANCADA em granito cinza andorinha com

107.872,10

m

9,40

823,96

7.745,22

un

6,00

71,42

428,52

m2

1,80

960,99

1.729,78
56

espessura de 3 cm
9.6

CPOS

44.03.590

TORNEIRA de mesa para pia com bica móvel
e arejador em latão fundido cromado

un

7,00

125,03

875,21

9.7

CPOS

44.03.400

TORNEIRA curta com rosca para uso geral,
em latão fundido cromado, DN= 3/4´

un

3,00

36,40

109,20

9.8

CPOS

un

6,00

33,07

198,42

9.9

CPOS

44.20.150 ACABAMENTO cromado para registro
CUBA em aço inoxidável simples de
44.06.520
600x500x400mm

un

2,00

826,59

1.653,18

9.10

CPOS

un

3,00

44.03.470

TORNEIRA de parede para pia com bica
móvel e arejador, em latão fundido cromado

189,24
63,08

TOTAL DA ETAPA
10

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
TUBO de PVC rígido branco PxB com virola e
anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN=100 mm, inclusive conexões e
assentamento
TUBO de PVC rígido branco, pontas lisas,
soldável, linha esgoto série normal, DN= 40
mm, inclusive conexões e assentamento
TUBO de PVC rígido soldável marrom, DN=
25 mm, (3/4´), inclusive conexões e
assentamento
REGISTRO de gaveta em latão fundido
cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha
especial
Sifão plástico sanfonado universal de 1´

10.1

CPOS

46.02.070

10.2

CPOS

46.02.010

10.5

CPOS

46.01.020

10.7

CPOS

47.02.020

10.8

CPOS

44.20.010

10.9

SINAPI
INS

10.10

FDE

CAP PVC, Soldável, DN= 40/50mm, série
normal, para esgoto predial
CANALETA de concreto 1/2 cana DN 30cm
16.05.036
para águas pluviais
12909

12.928,77

m

10,60

55,09

583,95

m

3,00

25,48

76,44

m

3,00

22,44

67,32

un

1,00

75,02

75,02

un

4,00

23,91

95,64

un

10,00

2,64

26,40

m

31,00

39,93

1.237,83

TOTAL DA ETAPA
11
11.1

CPOS

41.31.010

11.4

CPOS

39.02.016

11.8

FDE

09.09.083

11.10

CPOS

41.13.200

11.11

CPOS

40.05.340

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Luminária LED retangular de embutir com
difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de
3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W
CABO de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V
- isolação em PVC 70°C
ILUMINAÇÃO autônoma de emergência - 30
leds
LUMINÁRIA BLINDADA, oval, de sobrepor ou
arandela inclusive lâmpada fluorescente
compacta
SENSOR DE PRESENÇA para teto, com
fotocélula para lâmpada qualquer

2.162,60

un

10,00

284,63

2.846,30

m

15,00

2,57

38,55

un

17,00

53,82

914,94

un

2,00

158,58
79,29

un

38,46

29,13

1.120,34
57

97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, de sobrepor,com
1 lâmpada led - fornecimento e instalação

11.12

SINAPI

un

6,00

11.13
11.14

CPOS
CPOS

11.15

CPOS

11.16
11.17

CPOS
CPOS

40.20.120 PLACA 4" x 2" para tomada / interruptor
66.02.130 PORTEIRO ELETRÔNICO com um interfone
Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com
43.06.010
placa
40.06.500 CONDULETE em PVC de 3/4´ - com tampa
40.06.510 CONDULETE em PVC de 1´ - com tampa

un
cj

31,00
1,00

un

1,00

cj
cj

2,00
2,00

44,81
28,43
28,67

11.18

CPOS

39.11.090

FIO TELEFÔNICO tipo FI-60, para ligação de
aparelhos telefônicos

m

43,00

3,27

140,61

11.19

CPOS

39.02.040

CABO DE COBRE de 10 mm², isolamento
750 V - isolação em PVC 70°C

m

20,00

6,65

133,00

93,74
3,61
172,87

TOTAL DA ETAPA
12
12.1

SINAPI

12.2

CPOS

12.3

SINAPI

GRADIS E GUARDA-CORPO
GUARDA-CORPO em tubo de aço
73631
galvanizado, inclusive pintura, conforme
indicado em projeto
PORTÃO tipo gradil sob medida, incluisive
24.02.040
pintura
CORRIMÃO em tubo de aço galvanizado 2
74072/002
1/2"

13.7
13.8

111,91
172,87
44,81
56,86
57,34

6.358,55

m2

53,25

359,94

19.166,81

m2

18,45

492,17

9.080,54

m

39,00

119,46

4.658,94

TOTAL DA ETAPA
13

562,44

32.906,29

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CPOS
CPOS

24.03.200
49.06.020

Tela de proteção tipo mosquiteira em aço
galvanizado, com requadro em perfis de ferro

m2

GRELHA em ferro fundido para caixas e
canaletas

m2

20,28

7.996,40
394,30

0,20

744,35

148,87

TOTAL DA ETAPA

8.145,27

TOTAL DA OBRA SEM BDI

289.787,32

TOTAL DA OBRA COM BDI= 25%
* m = metro; m2 = metro quadrado; m3 = metro cúbico; un = unidade; kg =
quilograma, cj = conjunto.
* As medidas deverão ser conferidas no local
* Tabela de composição de preços: CPOS, ref 174 - 11/2018; SINAPI, ref
09/2018; e FDE, ref 04/2017
* Taxas de BDI e Leis Sociais inclusas
ROBERTO DE OLIVEIRA PRIANTI MENDES
Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, Obras e Serviços

362.234,15
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ANEXO X
Projetos em PLOTAR
PDF
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