MUNICÍPIO DE LAMIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.
O MUNICÍPIO DE LAMIM / MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
24.179.426/0001-12, com sede na Praça Divino Espírito Santo, nº 06, Centro, através da
Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 01/2022, torna público que às 09:00hs
(nove horas) do dia 04/05/2022, em seção pública, na forma da Lei Federal n° 8.666 de
21/06/1993, com suas posteriores alterações, receberá os envelopes contendo
“DOCUMENTOS” e “PROPOSTAS” da TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 –
PROCESSO LICITATÓRIO N° 30/2022, tipo menor preço global, COM REGIME DE
EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, destinada à contratação de empresa para
a realização da seguinte obra:
Objeto

Local

Prazo de Execução

Execução das obras e serviços de engenharia
para construção de quadra poliesportiva, na
localidade Piranguinha, zona rural de LamimMG, com fornecimento de todo o material,
equipamentos e mão de obra necessários,
conforme
plantas,
projetos,
planilha
orçamentária de custos, cronograma físicofinanceiro, memorial descritivo e demais
documentos disponibilizados para a realização
das obras.

- Localidade de Piranguinha,
zona rural de Lamim-MG.

11 (onze) meses.
(conforme cronograma de
execução)

As empresas interessadas deverão estar regularmente inscritas no cadastro de fornecedores da
Prefeitura de LAMIM / MG, e possuir CRC (Certificado de Registro Cadastral) dentro do prazo de validade,
observada a necessária qualificação.
A visita ao local das obras (VISITA TÉCNICA) será facultativa, e poderá ser feita até o dia
02.05.2022, com encerramento às 15hs00min. Eventual visita deverá ser agendada com antecedência mínima de
02 (dois) dias úteis, e será realizada nos horários compreendidos entre 09h00min às 15h00min, a ser efetuada por
engenheiro ou representante da Empresa que possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbência. O
agendamento será realizado pelo telefone: (31) 3754-1130, a partir das 09:00h até as 15:00hs.
1ª PARTE - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO
Esta licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo regime de execução por EMPREITADA
GLOBAL e reger-se-á pela Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e as condições
deste Edital.
Integram esta TOMADA DE PREÇOS, independente da transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO;
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
PLANTAS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE PIRANGUINHA, ZONA
RURAL DE LAMIM-MG; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
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E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; QUADRO BDI/LDI.

Demais
Elementos
Instrutores

1.

2ª PARTE – CONDIÇÕES GERAIS – item 3 –Declarações e Elementos
Instrutores Deste Edital.

OBJETO, QUANTIDADE, PRAZO, CAPACIDADE DE EXEUÇÃO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução das obras e
serviços de engenharia para construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de
Lamim-MG, conforme especificações e condições contidas nos anexos I, e II, que se incorporam, em seu inteiro
teor a este Edital, e as plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial
descritivo, fotos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.
A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por
necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com
expressa autorização do órgão licitante.
Conforme planilha orçamentária de custos disponibilizada (valores BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI
o orçamento total e referencial para a execução do presente objeto é de R$ 572.825,09
(quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e nove centavos), já incluído o percentual de
BDI.
ABR/21; REV00 ABR/21),

O prazo de execução das obras será de 11 (onze) meses contados após o quinto dia útil da emissão da
ORDEM DE SERVIÇO.
As obras a serem executadas deverão atender às NORMAS TÉCNICAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS
DE ENSAIO DA ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e dos anexos deste Edital.
2.

RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com as obras objeto deste Edital correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária para o
exercício 2022, aprovadas por meio da Lei Orçamentária Municipal, sendo:
12.361.004.1.0015 - 4.4.90.51 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES
3.

EDITAL E ANEXOS

A documentação completa do Edital e seus anexos, poderá ser examinada e solicitada na sala de licitação da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Divino Espírito Santo, nº 06, Centro, Lamim – MG, em dias úteis no
horário 09:00 hs às 15:00 hs.
Eventual impugnação de Edital deverá ser protocolada com antecedência de 5 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, na Praça Divino Espírito Santo, nº 06, Centro, Lamim –
MG, em dias úteis no horário 09:00 hs às 15:00 hs, ou por e-mail: licitacao@lamim.mg.gov.br
Considerando o elevado valor de cópias dos projetos/plantas, caso solicitados no formato A1, será exigido o
valor de R$ 20,00 (vinte) reais por cópia unitária dos mesmos. As referidas cópias serão fornecidas em um prazo
de até 05 (cinco) dias, a partir da data da requisição por escrito.
4.

VALIDADE DAS PROPOSTAS

As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias
consecutivos contados da data da abertura do respectivo envelope. Findo este prazo, ficam os participantes
liberados dos compromissos assumidos. Antes de expirar o período de validade da Proposta, a Prefeitura
Municipal poderá solicitar que o licitante estenda este período de vigência por um prazo adicional.
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2ª PARTE – CONDIÇOES GERAIS
1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1. Poderá Participar da Presente Tomada De Preços:
Empresa regularmente constituída, do ramo pertinente ao objeto desta licitação, inscrita no respectivo
Conselho e que atenda a todas as condições do presente Edital.
1.2. Da Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte LEI COMPLEMENTAR Nº
123/06 e LC 147/2014.
A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento
diferenciado e favorecido, expressamente previsto neste edital.
Para exercício do direito ao tratamento diferenciado, a licitante enquadrada como ME ou EPP também
deverá observar o procedimento de Credenciamento.
A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os seguintes
tratamentos diferenciados e favorecidos:
Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado;
Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal/trabalhista.
No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal, a licitante enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com algum tipo de restrição
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentálos novamente já sem qualquer restrição.
O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 43,
§1° da LC123/06, com redação determinada pela LC147/2014.
Durante o decurso dos prazos referidos nos itens anteriores, a licitante enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com algum tipo de restrição será
considerada HABILITADA e permanecerá no processo.
A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar no Envelope nº.
2 todos documentos de regularidade fiscal exigidos no edital, mesmo se houver algum tipo de restrição, sob pena
de ser considerada INABILITADA.
Findo os prazos referidos nos itens anteriores, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte que não apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste edital já sem qualquer
restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de contratar com o PREFEITURA DE LAMIMMG o objeto desta licitação.
1.3. Está impedido (a) de participar da TOMADA DE PREÇOS:
Empresa ou firma em que figurem em sua diretoria, como responsáveis legais ou técnicos, ou ainda
como membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou como sócios de qualquer
natureza, Servidores do Município de Lamim / MG.
O autor, pessoa física ou jurídica, do projeto básico das obras ou serviços. É vedada a apresentação de
mais de uma proposta, sob pena de rejeição das mesmas, de empresas cuja maioria do capital social pertença
direta ou indiretamente aos mesmos sócios ou acionistas, tenham em comum os representantes legais, membros
da diretoria, de conselhos ou juntas decisórias.
2.

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
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2.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O
Município não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo
licitatório, bem como de seu resultado.
2.2. O Município registra que, no decorrer da execução do futuro contrato, haverá possibilidade de
requerimento para reequilíbrio financeiro, desde que a empresa contratada demonstre com documentos hábeis a
evidência de aumento dos preços de materiais que compõem o preço de custo da obra.
2.3. A proponente deverá entregar à Comissão de Licitações do Município de LAMIM / MG, no local
estabelecido e até a data e hora fixadas neste Edital, os Envelopes “DOCUMENTAÇÃO PARA
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, que deverão estar devidamente lacrados e indicar em sua
parte externa e frontal os seguintes dizeres:
A) ENVELOPE N° 1 – “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE LAMIM / MG
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 – PROCESSO N° 30/2022
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
DATA: 04/05/2022 – 09:00HORAS

B) ENVELOPE N° 2 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE LAMIM / MG
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 – PROCESSO N° 30/2022
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
DATA: 04/05/2022 – 09:00HORAS

2.4. A proposta deverá ser entregue diretamente à Comissão de Licitações, na forma estabelecida neste Edital,
impreterivelmente recebida pela mesma Comissão até o horário e data supracitados.
2.5. Após o horário estabelecido neste Edital, nenhuma proposta será recebida sob nenhuma hipótese.
2.6. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, Projetos de
Engenharia, Especificações Técnicas, documentos padrão, exigências, leis, decretos, e normas citadas no Edital e
em seus Anexos.
2.7. É recomendável que a Proposta tenha todas as folhas numeradas em ordem crescente. Constarão na
capa da PROPOSTA as mesmas indicações que as do Envelope que a conterá na sua parte externa.
2.8. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a

inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
2.9. O licitante poderá apresentar os documentos solicitados em original ou cópia autenticada, por qualquer
processo de autenticação por autoridade competente.
3.

ELEMENTOS INSTRUTORES

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes MODELOS:
- carta proposta de preços;
- declaração de concordância aos termos do edital e de inexistência de fato impeditivo;
- carta credencial;
- declaração de entrega de documentos;
- atestado de visita técnica (facultativo);
- declaração de responsabilidade técnica;
- planilha de serviços;
- cronograma físico-financeiro da obra;

Modelo 01
Modelo 02
Modelo 03
Modelo 04
Modelo 05
Modelo 06
Modelo 07
Modelo 08
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- declaração de Responsabilidade Ambiental;
- declaração de que não empregará menores de 18(dezoito) anos para trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;
- Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, quando for o caso;
- Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista;
- minuta de contrato;
- memorial descritivo e especificações técnicas; plantas e projetos para execução, com fornecimento de todo o
material, equipamentos e mão de obra necessários; planilha orçamentária de custos, cronograma físicofinanceiro, quadro bdi/ldi.

4.

Modelo 09
Modelo 10
Modelo 11
Modelo 12
Anexo I
Anexo II

PARA EMISSÃO DO CRC E HABILITAÇÃO DO ENVELOPE N° 1.

4.1. Para a habilitação exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a documentação relativa à
HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA.

4.2. Deverá conter DENTRO do envelope nº 1 o CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL em original ou por cópia autenticada por membro da Comissão, mediante
apresentação do original.
4.3. Somente será aceito pela unidade administrativa o CRC emitido por este Município, conforme
faculta o § 2º do art. 34 da Lei 8.666/93.
4.4. Caso tenha vencida alguma certidão no período relativo do cadastramento à abertura do Processo
Licitatório, deverá o licitante anexá-la ao envelope nº 01 – “Documentação”, em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão, mediante
apresentação do original para confronto.

4.5. O licitante não sendo possuidor do CRC - Certificado de Registro Cadastral, deverá
providenciá-lo até a data de 02/05/2022, apresentando impreterivelmente a seguinte
documentação:
- QUANTO À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
1
2

–Cópia da Cédula de identidade e CPF dos representantes legais da empresa;
- Cópia do Contrato Social e última alteração, se houver, ou Contrato consolidado.

- QUANTO À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
1

-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF,
com data de emissão não superior a 180 dias;

2

- Certidão Negativa de Débitos relativos ao Tributos Federais e à dívida ativa da união, abrangendo
inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da lei nº
8.212/91;

3

- Prova de regularidade com as fazendas Estadual e Municipal, emitida pelas respectivas Secretarias de
Fazenda da sede da Empresa;

4

- Apresentação do Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

5 - CNDT - Certidão Negativa de débitos trabalhistas.
- QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1

- Prova de registro e regularidade da empresa e do responsável técnico pela obra, no Conselho regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/CAU;

2

- Comprovante de que o Responsável Técnico pela obra, objeto da presente licitação, tem vínculo com a
licitante, a ser realizada da seguinte forma:

MUNICÍPIO DE LAMIM
ESTADO DE MINAS GERAIS
a) Apresentação de cópia da CTPS ou apresentação de cópia do Contrato de Trabalho, devidamente
registrado ou contrato de prestação de serviços;
b). Na hipótese de o Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da
empresa licitante, deverá ser apresentado o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que
comprove tal situação.
3

- Apresentação de Declaração formal de que a licitante possui pessoal técnico especializado, máquinas e
equipamentos considerados essenciais para a execução do objeto licitado, bem como, de que possui as
condições mínimas para o cumprimento do objeto da licitação, nos termos do § 6º, do art. 30 da Lei nº
8.666/93 e posteriores alterações;

4

– Apresentação Declaração de que se compromete a manter no local de execução do objeto desta
licitação todo equipamento necessário para a execução do contrato.

- QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1

- Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data
máxima de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para a abertura da documentação;

Os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório, publicação na imprensa oficial ou autenticação por membro da Comissão de Licitação,
desde que apresentados os originais.

ENVELOPE

01

–

O

ENVELOPE

DE

HABILITAÇÃO

DEVERÁ

CONTER

A

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, sendo:
1

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVO), na forma do MODELO 5, em anexo,
expedido pela Prefeitura Municipal de LAMIM-MG, o qual não aceitará em tempo algum,
alegação de desconhecimento do local, projetos e peculiaridades inerentes às obras e serviços
objeto deste.

2

Declaração expressa do responsável legal ou procurador da proponente participante de que a
mesma não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer
restrições ou notas desabonadoras no cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da
administração pública direta ou indireta;

3

Declaração (MODELO 10) de que não emprega menores de 18(dezoito) anos para
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

4

Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme (Modelo 6), em anexo. É vedada, sob pena
de não habilitação, a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais
de uma proponente;

5

Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente Edital e
documentos pertinentes, bem como da inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação, conforme MODELO 2, em anexo;

6

Declaração de entrega dos documentos (MODELO 4, EM ANEXO);

7

Declaração de Responsabilidade Ambiental (MODELO 9, EM ANEXO);

8

Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso (MODELO 11,
EM ANEXO).

9

Declaração de que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (MODELO 12, EM
ANEXO).
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5 - ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. Carta-Proposta De Preços
Deverá ser apresentado envelope devidamente fechado e inviolado, denominado “ENVELOPE N° 2” com
os documentos abaixo relacionados e ordenados. As folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4.
A carta-proposta de preços deverá ser apresentada impressa por computador, sem rasura ou entrelinhas,
conforme MODELO 01, em anexo, e deverá conter no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula (v.g.:
XXX) e ainda:
a) Razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com a respectiva assinatura;
c) Data;
d) Valor total da proposta em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
e) Valor unitário da proposta de cada item a ser executado, em moeda brasileira corrente, grafado em
algarismos – MODELO 7;
f) Prazo de execução das obras no período estipulado no presente Edital – 11 (onze) meses;
g) Prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta dias) dias corridos, contados a partir da data da
abertura das propostas pela Comissão de Licitações do Município de Lamim;
h) Cronograma físico-financeiro elaborado conforme os marcos contratuais de medição – MODELO 8.
i) Além do preço global, os preços unitários com e sem BDI não poderão ultrapassar os valores de
referência da Planilha aprovada, conforme anexo do Edital.
5.2. Planilha de Serviços
A planilha de serviços deverá ser apresentada impressa por computador, sem rasuras ou entrelinhas,
conforme MODELO 07, em anexo, e deverá conter:
a) Razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da proponente;
b) Município, obras, serviços;
c) Data;
d) Item, discriminação do serviço, unidade, quantidade, preço unitário, preço parcial e total;
e) Nome do titular da empresa ou do representante legalmente constituído com a respectiva assinatura.
5.2.1. PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA
5.2.1.1. Os preços unitários propostos por todas as empresas proponentes, deverão ser apresentados em
moeda corrente brasileira, reais (R$) e por item de serviços, de conformidade com o projeto, as
especificações e as demais peças fornecidas pela Prefeitura Municipal de Lamim-MG.
5.2.1.2. Os preços unitários propostos, por item de serviços, deverão incluir materiais, equipamentos,
aparelhos, ensaios, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio-Ambiente,
mão de obra, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciário, infortúnio no trabalho,
administração, lucro, instalação de canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações, limpeza final da
obra e quaisquer outras despesas incidentes sobre elas e demais serviços.
5.2.2. QUANTIDADES
5.2.2.1. A discriminação dos serviços e das quantidades deverá ser determinada pela proponente e serão
de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverão ser determinadas com base nas especificações,
recomendações, bem como, ainda, nas demais peças e documentos fornecidos pelo licitador, não
podendo a proponente arguir omissões, enganos, erros ou outros fatores para alterar, posteriormente, o
valor global proposto.
5.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / QUADROS BDI/LDI
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5.3.1. Deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro, DENTRO DO ENVELOPE “PROPOSTA”,
devidamente preenchido que espelhe o respectivo equilíbrio físico-financeiro, de todo o projeto ora licitado.
5.3.2. Deverá ser apresentado DENTRO DO ENVELOPE “PROPOSTA” o QUADRO DE
COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI.
6

DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente
examinou completamente os projetos, as especificações, os relatórios e demais documentos, que os comparou
entre si, e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, antes de preparar
a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços
completa e satisfatória.
6.2. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações, os relatórios e os documentos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será
considerado especificado e válido.
6.3. Os preços unitários propostos deverão ser completos e suficientes para a execução das obras e serviços a
serem contratados por força deste, não sendo aceitas reivindicações futuras para pagamento adicional decorrente
de má interpretação do Edital ou do respectivo contrato de empreitada. Os preços unitários e totais não poderão
ser superiores aos discriminados na planilha orçamentária de custos disponibilizada para a presente licitação.
7

RECEPÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES

7.1. No dia, na hora e no local fixados neste Edital, a Comissão de Licitações receberá os envelopes fechados
e inviolados dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope N° 01) e PROPOSTAS DE PREÇO
(Envelope N° 02), os quais serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes
das licitantes, caso presentes.
7.2. O proponente não poderá modificar substituir ou retirar sua proposta após a entrega os respectivos
envelopes.
7.3. Serão abertos os ENVELOPES N° 01, todos os documentos serão rubricados pelos membros da
Comissão de Licitações e representantes dos licitantes presentes e conferidos de acordo com as exigências deste
Edital. Estando regular o andamento dos trabalhos e não havendo intenção de interposição de recursos da
habilitação, poderão ser abertos os envelopes de Propostas de Preços na mesma sessão e, após, aberto o prazo de
recurso, de acordo com o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
7.4. Juntamente com o recebimento dos 2 (dois) envelopes fechados e inviolados, o representante da
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para
representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitações a credencial que lhe outorga
poder legal junto à mesma. Esta deverá ser comprovada através do Modelo N° 03, em anexo, com firma
reconhecida, ou através de procuração com firma reconhecida.
7.5. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
7.6. Após a hora marcada para entrega dos Envelopes N° 01 e N° 02, mais nenhum será recebido.
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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

8.1. Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou deixar de
sanar erros ou omissões.
8.2. Documentos fiscais que, eventualmente, estiverem incompletos ou irregulares, com rasura e/ou borrão
e/ou com prazo de validade vencido, serão considerados nulos e sem validade para esta licitação, considerando
automaticamente desabilitado o proponente interessado, exceto os proponentes que gozarem dos benefícios da
LC 123/2006.
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8.3. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.
8.4. Na hipótese de não estarem todos os licitantes habilitados ou ocorrer alguma manifestação de recurso, no
prazo legal, estes terão efeito suspensivo, o que será comunicado pela Comissão de Licitações aos demais
licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias seguintes.
8.5. É facultada à Comissão de Licitações, nesta, ou em qualquer outra fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sem que os preços possam ser
modificados.
8.6. Será considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda às exigências estabelecidas neste
Edital.
8.7. Será lavrada ata circunstanciada da reunião de recebimento e abertura dos envelopes e, dando
continuidade à ata que registrará as reclamações impugnações e demais ocorrências, devendo ser assinada
voluntariamente por todos os presentes, sem prejuízo da publicação na imprensa oficial.
9

ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. Na data fixada, a Comissão de Licitações procederá a abertura dos Envelopes N° 2 das proponentes
habilitadas, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o valor global, o prazo de execução e o prazo de
validade de cada proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitações e voluntariamente pelos
representantes das proponentes presentes.
9.2. Na hipótese de inabilitação de algum proponente, passado o prazo recursal ou por renúncia a este, pelo
representante presente, fica facultado ao mesmo, solicitar por escrito a devolução do envelope Nº 2, fechado e
inviolado.
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JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1. A Comissão de Licitações julgará e classificará as propostas de preços e elaborará um relatório de suas
conclusões, o qual será encaminhado para a autoridade competente para as demais providências.
10.2. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas é o de MENOR PREÇO GLOBAL para a
execução de todos os serviços e obras constantes do Edital.
10.3. As propostas serão classificadas em ordem de valor crescente de acordo com o preço total sendo
considerada vencedora para fins de adjudicação a Proponente que tiver apresentado a proposta de menor preço;
10.4. A Comissão de Licitações fará conferência da planilha de serviços, que contém os preços unitários e as
quantidades propostas. Constatando erro aritmético ou de anotação no preenchimento, serão efetuadas as devidas
correções. Para fim de rejeição, comparação e classificação das propostas de preços, prevalecerá o valor global
corrigido quer seja para mais ou para menos.
10.5. Para todos os efeitos, será considerado como correto e válido o preço unitário indicado pela proponente
na planilha de serviços.
10.6. Não será aceita proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer oferta
de vantagens não previstas no Edital, ou que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes.
10.7. Não será aceita proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou
ainda, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, a não ser que sejam
amplamente justificados e aceitos pela Comissão de Licitações.
10.8. Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitações,
quando esta concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato com os preços unitários ofertados.
10.9. No caso de haver divergência entre os valores unitários propostos grafados em algarismos e os
correspondentes escritos por extenso, prevalecerá este último.
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10.10. À Comissão de Licitações é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a
desclassificação de uma ou mais propostas de preços que não atendam aos interesses do Município ou quando
for evidente a inexistência de concorrência ou a existência de conluio.
10.11. Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas.
10.12. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93.
10.13. A Comissão de Licitação reserva-se no direito de exigir, em qualquer época ou oportunidade, os
documentos ou informações complementares que julgar necessários ao perfeito entendimento e compreensão dos
documentos apresentados.
10.14. A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes por carta ou
através de outros meios de comunicação.
10.15. O valor total da proposta será obtido pela Comissão de Licitações considerando os preços unitários
ofertados e após a correção de erros eventualmente existentes, observados os critérios previstos neste edital.
Caso a proponente não aceite as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.
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HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1. Até a assinatura do termo de contrato de empreitada, a Prefeitura Municipal de LAMIM-MG poderá
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente sem que lhe caiba indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
11.2. Execução das obras ou serviços dar-se-á mediante termo de contrato com regime de execução por
EMPREITADA GLOBAL, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após
homologação da licitação.
11.3. A proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de desclassificação, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas em lei, assinar o termo de contrato de
empreitada, conforme ANEXO I.
11.4. O Município poderá, antes da efetiva contratação, se considerar necessário ajustar juntamente com a
proponente vencedora, o cronograma físico-financeiro, caso seja constatado qualquer desequilíbrio ou
incorreção.
11.5. Ao Município é facultado, quando a proponente convocada não assinar o contrato de empreitada no
prazo e nas condições estabelecidas, convocar a segunda classificada, e, não o fazendo, convocar a terceira
classificada e assim sucessivamente até se efetivar a formalização do contrato, respeitando as condições e preços
de cada uma das respectivas propostas. Mesmo assim não ocorrendo resultado positivo, a licitação será
revogada, sem prejuízo na aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.6. Por ocasião da assinatura do contrato, oriundo desta licitação, a empresa vencedora que passará ser
denominada CONTRATADA.
11.7. A Empresa a ser contratada atenderá ao Decreto 7.983/2013, principalmente em relação concordância
com a adequação do projeto que integrar o edital, sendo que as alterações contratuais, sob alegação de falhas ou
omissões, em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 6º, item
III).
12

DOS RECURSOS E PRAZOS

12.1. É facultado a qualquer proponente formular reclamações no transcurso das sessões públicas da
licitação, para que constem em ata dos trabalhos.
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12.2. Na ata de abertura das ‘PROPOSTAS’, poderão ser registradas observações feitas pelas proponentes. À
Comissão de Licitações é facultado considerá-las ou não para efeito de julgamento. Na hipótese de sua não
consideração, a proponente interessada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis seguintes, poderá interpor
recurso administrativo, sem efeito suspensivo, ao Município.
12.3. Cabe à Comissão de Licitações e à proponente observarem o disposto no Artigo 109 da Lei Federal N°
8.666/93 e suas alterações.
12.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.5. O prazo de execução da obra será contado a partir do 5° (quinto) dia útil após a emissão da “ORDEM
DE SERVIÇO”.
12.6. Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações:
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a.

Quando houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, os serviços
complementares, obedecidos. Aos dispositivos regulamentares, atraso no fornecimento de
dados informativos, materiais e qualquer subsídio a obra, que estejam sob responsabilidade
expressa da contratante, por atos da contratante, atos de terceiros que interfiram no prazo de
execução ou outros devidamente justificados e aceitos pela contratante, com anuência expressa
do Contratante;

b.

Por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações industriais, greves,
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos e
enchentes, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes,
que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas ou ainda fatos
supervenientes, tais como: por ordem legal, por atos governamentais e regulamentação que rege
a contratação originada deste edital.

c.

Enquanto perdurar a paralisação das obras e/ou serviços por motivo de força maior ou caso
fortuito, bem como suspensão por ordem da contratante com anuência expressa do Contratado,
ficarão suspensos os deveres e responsabilidade de ambas as partes com relação às obras e/ou
serviços contratados, não acabando, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos
atrasos correspondentes ao período de paralisação.

d.

Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito e devidamente
comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência.

e.

O prazo de vigência do contrato será até o encerramento do exercício financeiro, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser aditado por termo próprio ou prorrogada sua
vigência, havendo acordo entre as partes, de conformidade com a legislação em vigor.

PENALIDADES

13.1. No contrato de empreitada, garantido aos contratantes o direito de defesa, serão cominadas as
seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil e criminal que couber, para a não execução, no todo ou em
partes, das obras e serviços, a saber.
– Multa de até 0,1% (um décimo por cento);
a) Do valor dos serviços não executados, de cada parcela mensal do cronograma físico-financeiro, por dia
consecutivo que exceder a data prevista para sua conclusão.
b) Do valor contratual por dia consecutivo que exceder a data prevista para conclusão das obras e/ou
serviços;
– Multa de até 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada
infringir quaisquer das demais obrigações contratuais;
– Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês da ocorrência quando a contratada não
cumprir as exigências relativas aos equipamentos de proteção individual – EPI;
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– Suspensão do direito de participar em licitação ou de contratar obras e serviços, custeados com recursos do
Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa comprovada da proponente/contratada, ocorrer a
rescisão administrativa do contrato de empreitada;
– A multa será cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a
contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor
das parcelas de pagamento vincendas;
– As multas serão aplicadas após autuação, seguida de notificação para a defesa, que deverá ser apresentada em
até 5 (cinco) dias úteis para a decisão final da Comissão de Fiscalização do Município de Lamim/MG;
– As multas serão recebidas através de depósito bancário, em conta específica a ser aberta.
14. RESCISÃO
14.1 – O Município se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que à contratada caiba o direito de indenização de qualquer espécie, assegurada sua ampla
defesa, nos casos a seguir mencionados:
14.1.1 – quando a contratada falir, entrar em concordata ou for dissolvida;
14.1.2 – quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da contratada e
desobediência de determinação da fiscalização;
14.1.3 – quando a contratada desferir, no todo ou em parte, o contrato sem expressa anuência da contratante;
14.1.4 – quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pela contratante, pelo prazo de 30 (trinta)
dias corridos;
14.1.5 – quando por razões relevantes de interesse público ou social, devidamente demonstradas;
14.2 – A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriormente relacionados, implicará,
quando couber, na apuração de perdas e danos e na aplicação das demais providências legais cabíveis.
14.3 – O Município, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o
contrato desde que efetue os pagamentos devidos relativos ao mesmo e atenda aos interesses das partes.
15. FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO DA OBRA E GARANTIA
15.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços será realiado pela Secretária Municipal de
Educação e pelo Secretário Municipal de Obras do Município.
15.2 . A empresa a ser contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pela contratante:
a) inspecionem a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços;
b) examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir.
15.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da contratante, contar com a total colaboração da
contratada.
15.4. A contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança,
principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
15.5. A contratada deve manter nas obras e/ou serviços um projeto completo, o qual deverá ficar reservado para
o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador das obras e/ou serviços.
15.6. A contratada deve manter no local das obras e/ou serviços o boletim diário de ocorrências – BDO, o qual
diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da contratada e rubricado pela fiscalização.
15.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da
fiscalização.
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15.8. Caso a contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a contratante
reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então
contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou cauções e/ou pagamento direto, inclusive
podendo ser declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme a
gravidade da infração e dos danos decorrentes. Estas sanções serão aplicadas sem prejuízo de outras, previstas no
Art.87 da Lei Federal Nº 8.666/93.
15.9. Assim que a execução das obras e/ou serviços for concluída, de conformidade com o contrato de
empreitada, será emitido como único comprovante de execução da mesma, Termo de Recebimento Provisório,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita nesse sentido da contratada,
o qual será assinado pela fiscalização.
15.10. Após o prazo de 60 (sessenta) dias corridos do recebimento provisório, será procedido recebimento
definitivo, através de comissão especificamente designada pela contratante, ocasião em que será lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo. Durante esse período, a contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito
funcionamento dos serviços por ela executados. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser
prontamente reparada pela contratada, estando esta sujeita, ainda às sanções indicadas no CAPITULO 13 –
PENALIDADES.
15.11. A empresa contratada deverá, antes de obter o Termo de Recebimento Definitivo, fornecer à fiscalização,
se for o caso, o “as built” do projeto executivo utilizado nas obras.
15.12. Mesmo com a expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a futura Contratada não ficará
isenta e nem excluída das responsabilidades civis pela solidez e segurança dos serviços executados,
permanecendo a Contratada responsável pela garantia dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do
recebimento definitivo da obra.
16 . SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
16.1. A contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção
individual – EPI.
16.2. A contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPI.
16.3. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente conter a
identificação da contratada.
16.4. A contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade culposa quanto às legislações
trabalhista e previdenciária, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de
seus trabalhadores.
16.5. Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à
preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da contratante e de outrem, e aos materiais
envolvidos nas obras.
16.6. Somente está autorizado a executar obras para a contratante a contratada que possuir profissionais
qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de
saúde compatível com as atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que
sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletiva e estado geral das ferramentas
e equipamentos utilizados.
16.7. A contratante atuará objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido no item 16.4 acima,
estando autorizada a interditar serviços ou parte deste em caso do não cumprimento das exigências da lei. Se
houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso nas obras.
16.8. A empresa a ser contratada deverá de imediato providenciar o atendimento das exigências da contratante.
Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das
exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento
completo.
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16.9. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a contratante poderá promover as medidas que forem
necessárias cobrando da contratada as despesas daí decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades previstas no
termo de contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.
16.10. Cabe à contratada solicitar à contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de
acidentes nas obras e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.
17 . MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.1 – Todos os materiais, máquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e ou serviços serão fornecidos
pela contratada, tendo seus custos com aquisição, com transporte, com armazenamento ou em decorrência da
utilização nos preços unitários propostos.
17.2. Todos os materiais que forem utilizados nas obras deverão ser de melhor qualidade (1ª linha), obedecer às
especificações e serem aprovados pela fiscalização, antes de sua aquisição ou confederação.
17.3. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, máquinas e equipamentos será
exclusivamente da contratada. Ela não poderá solicitar prorrogação do prazo de execução, nem justificar
retardamento na conclusão das obras e/ou serviços em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.
18 . DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente brasileira, mediante aprovação da MEDIÇÃO por
Responsável Técnico da CONTRATANTE. A emissão da NOTA FISCAL só poderá ser emitida após a aferição
do Boletim de Medição.
18.2. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado em 2 (duas) vias, na sede da contratante, junto do
Boletim de Medição assinado pelo Responsável Técnico da Contratante e Contratada, para efetuar pagamento de
cada medição.
18.3. A fiscalização procederá às medições baseadas nos serviços realizados, com base nos preços unitários
previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.
18.4. Nos casos de desembolso, estes serão realizados em parcelas, decorrentes das etapas físicas executadas,
atestadas pela equipe de fiscalização, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.
18.5. Para os casos em que as etapas físicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores previstos
contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotação orçamentária para tal.
18.6. O Faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de
apresentação:
a)

Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o cronograma físicofinanceiro, período de execução da etapa, número do contrato, número da licitação, nome do programa,
Termo de Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas
e certificada pelo engenheiro fiscal;
b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o cronograma físicofinanceiro pactuado, período de execução da etapa (ou período da medição) número do contrato do
empréstimo, número da licitação, nome do programa e do termo de contrato de empreitada e outros;
c) Demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS;
d) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social-GRPS, do último recolhimento devido,
regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou serviço;
e) Cópia da guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, do último
recolhimento devido regularmente quitado e autenticado em cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço;
f) Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviço - ISS, do último recolhimento devido
regularmente quitado e autenticado em cartório, para cada obra e/ou serviço, se for o caso, da sede do
Município contratante;
g) a liberação da primeira parcela fica condicionada à quitação junto ao:
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1) Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, referente à execução das Obras;
2) INSS, através de matrícula e/ou CND; e
3) FGTS/CAIXA, através do CRS.
4) Apresentação de quitação salarial dos empregados da empresa, recolhimentos fundiários e
previdenciário.
18.7. Todas as faturas serão apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja, em reais (R$), tanto os
preços unitários como seu valor total.
18.8. No pagamento, o Município efetuará a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura a título de “Retenção para a Previdência Social”, no caso da mão de obra, se necessário.
19 . DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. O Município se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, bem como
rejeitar qualquer proposta ou dadas elas, desde que as mesmas não atendam às condições estabelecidas neste
Edital, sem que caiba à proponente, a qualquer tempo, o direito de qualquer reclamação ou indenização, seja de
que natureza for.
19.2. O Município poderá declarar a licitação fracassada/deserta, quando nenhuma das propostas de preços
satisfazer o objeto e/ou o projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou
conluio.
19.3 . A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do seu Edital.
19.4. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos às disposições e exigências contidas neste Edital,
poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, no endereço constante no Aviso de Licitação, até
05 (cinco) dias corridos antes da data fixada para entrega dos Envelopes nº 1 e 2. As respostas serão enviadas por
escrito, igualmente, a todas as proponentes, sem identificar a consulente, no prazo máximo de 3 (três) dias
corridos que antecedem o recebimento dos Envelopes antes citados.
19.5. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos verbalmente por
empregados do Órgão licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações e
reivindicações por parte das proponentes.
19.6. A contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução das obras
mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados, através de medição e
aquisição dos materiais existentes no local das obras pelos custos de aquisição regularmente comprovados.
19.7. A contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica,
sem autorização prévia e expressa, da contratante.
19.8. Caso necessário, a licitante contratada deverá obrigatoriamente, colocar, às suas custas, em até 30 (trinta)
dias corridos após o início das obras, placas sinalizadoras de obra, conforme modelos fornecidos pela
contratante, sob pena de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia de atraso na sua
colocação.
19.9. Caberá à empresa contratada o pagamento ou reembolso de todos os valores de multas, caso sejam
aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer entidade em decorrência da execução do
contrato.
19.10. A Contratada deverá manter, no local das obras e/ou serviços, preposto aceito pela contratante, para
representá-la na execução do contrato.
19.11. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ás suas expensas, no total ou em
parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções da execução ou de
materiais empregados.
19.12. A empresa licitante que vier a ser contratada deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após
a assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de serviço a seguinte documentação:
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a)

prova do registro do contrato junto ao CREA/CAU, bem como cópia da devida Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART;

b) relação dos nomes e registros dos profissionais especializados em segurança e medicina do trabalho que
acompanharão a execução das obras e /ou serviços;
c)

organograma com a estrutura técnica-administrativa para execução das obras, designado os
responsáveis e suas atividades, com a descrição sumária das funções;

d) declaração de responsabilidade ambiental, conforme modelo nº 09, anexo, devidamente assinado pelo
responsável ou representante legal da empresa.
19.13. A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou terceiros, por si
ou seus representantes, na execução das obras e/ou serviços contratados, ficando isenta a contratante de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
19.14. A contratada deverá atender ao que dispõe o Art. 7º da Constituição Federal, em seu inciso XXXIII que
assim determina: ‘Proibição de Trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho
a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos – Modelo 10.
19.15 . A contratada deverá atender às determinações de fiscalização, no prazo máximo se 24 (vinte e quatro)
horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.
19.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
19.17. Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
19.18. As marcas comerciais dos materiais constantes, nas especificações e nos orçamentos, quando citadas, são
protótipos comerciais que servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão
aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.
19.19. Fica estabelecido que a Contratada, deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle
tecnológico necessário à execução do Projeto, objeto da Licitação. Quando ocorrer novação tecnológica nos
métodos construtivos, seu controle será feito por agente(s) determinado(s) pelo Município.
19.20. Não poderá haver subcontratação ou sub empreitada sem autorização, bem como não será aceita a
participação de empresas em consórcio.
20 . DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA FINANCEIRA E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER
CONTRATADA
20.1. A Licitante vencedora do certame deverá apresentar no ato da assinatura do futuro contrato o
comprovante de prestação de garantia correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em
conformidade com o disposto no Art. 56 da Lei Federal Nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
20.2. O licitante contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia, devendo apresentá-la
na Secretaria de Fazenda do Município, que emitirá o recibo.
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia;
20.3. A devolução da garantia será efetuada após a conclusão da obra.
20.4. Providenciar, se necessário, a instalação junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos
necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos.

MUNICÍPIO DE LAMIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

20.5. A Empresa a ser contratada deverá, preferencialmente, utilizar mão de obra local, objetivando redução de
custos e maior celeridade durante a realização das obras.
20.6. Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e conservação de toda a parte
executada.
20.7. Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem
necessários nos serviços e obras executadas. Eventuais avarias de estruturas ou danos causados durante a
execução das obras deverão ser reparadas por conta da Empresa a ser contratada.
20.8. Permitir e facilitar a Fiscalização do Município, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de
trabalho, prestando, as informações por ela solicitadas e Manter vigilância permanente no canteiro de obras.
20.9. Providenciar a colocação de placas sinalizadoras da obra, quando necessário.
20.10. Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou
impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas
adequadas.
20.11. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar respondendo pela
exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pelo Município.
20.12. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o Responsável Técnico
respectivo.
20.13. Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra.
20.14. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários e trabalhistas,
resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato junto ao CREA.
20.15. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos pela Fiscalização
e pelas normas técnicas pertinentes, sem ônus para o Município.
20.16. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das licenças necessárias
à execução da obra.
20.17. Encaminhar ao Município, em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia da
Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/CAU.
20.18. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização do Município.
20.19. Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-la junto à
Fiscalização do Município, durante toda a jornada diária de trabalho.
20.20. Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionário que não esteja
atendendo a contento a Fiscalização do Município.
20.21. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato.
21 . DAS NORMAS AMBIENTAIS
21.1. A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos
causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes da execução do contrato, nos termos da legislação
pertinente.
21.2. A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das multas
decorrentes das infrações à legislação ambiental.
22 . DA SINALIZAÇÃO
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22.1. Caso necessário, a empresa contratada se obrigará a instalar e manter na obra, durante a execução do
contrato, sinalização de obra, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro nos art. 88, parágrafo único,
art. 95,§ 1º e Resolução 160, de 22/04/2004 do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua
omissão.
23 . DIPOSIÇÕES FINAIS
23.1. O representante credenciado da licitante presente ao ato de abertura será considerado como investido de
amplos poderes para tomar quaisquer decisões, em caráter irrecorrível, sobre a licitação, inclusive quando à
desistência de interposição de recursos.
23.2. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do Edital.
23.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações.
24 . DO FORO
24.1. As interpretações dos termos do contrato de empreitada decorrente deste Edital serão regidas pelas leis
brasileiras, na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 42 da Lei Federal nº 8.666/93, a juízo do Órgão Licitador,
cujo Foro eleito é o da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, que terá jurisdição e competência sobre qualquer
controvérsia resultante deste Edital e do respectivo contrato de empreitada, constituindo assim, o foro de eleição.
Lamim/MG, 11 de março de 2022.

Bruna de Assis Reis
Presidente da Comissão de Licitação

Clayton Carvalho de Rezende
Membro de Apoio da Comissão

Vanderleia da Penha Miranda
Membro de Apoio da Comissão

Kátia Aparecida dos Reis Lima Rodrigues
Secretária Municipal de Aducação
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MODELO N° 01.

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS.
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE LAMIM/MG
Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vªs. Nossa proposta de preços relativos a execução das obras e
serviços, objeto da Tomada de Preços em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e ano acima consignados.
O valor global proposto para a execução do objeto é de R$ ______________ (valor por extenso).
Os valores unitários item a item, propostos para a execução do objeto seguem especificados em planilha anexa.
O prazo de execução do objeto é de 11 (onze) meses, a contar do 5° (quinto) dia útil da emissão da “ORDEM DE
SERVIÇO”.
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura das
propostas pela Comissão de Licitações.
Atenciosamente,

Local, ___ de ____________________ de 2022.

Nome: ____________________________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: __________________________
Número da Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
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MODELO N° 02.
(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE LAMIM-MG
Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

O signatário do presente, em nome da proponente declara, expressamente, que se submete às condições
estabelecidas no Edital de Tomada de Preços em pauta, nos respectivos anexos e documentos, que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Município Lamim-MG quanto à qualificação,
apenas, das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de
executar as obras e/ou serviços.
O signatário do presente declara, também, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à
adjudicação, objeto do presente Edital.
Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou
que comprometam a idoneidade da proponente.

_____________________, ________ de __________________ de 2022.
Local e data
Nome: ___________________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: ______________
Número da Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
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MODELO N° 03

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

CARTA-CREDENCIAL.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES-LAMIM-MG
Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Prezados Senhores,
O abaixo assinado, sr(a)__________________________, portador da cédula de identidade RG n° __________,
emitida por _______, na qualidade de responsável legal pela proponente ______________________________,
vem, pela presente, informar a VªsSªs que o senhor _____________________________, portador da cédula de
identidade RG n° __________, emitida por _______, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de
abertura da ‘DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO’ e ‘PROPOSTAS DE PREÇOS’, bem como assinar atas
e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

____________, ___ de ____________________ de 2022.
Local e data

Nome: ____________________________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: _____________
Número da Carteira de Identidade :
Órgão Emissor:
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MODELO N° 04.

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES-LAMIM-MG
Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Pela presente, o Senhor __________________________, representante legalmente constituído da empresa
__________________________, declara haver tomado conhecimento dos termos e condições estabelecidas
no Edital e seus respectivos anexos da Tomada de Preços acima mencionada a ser realizada pelo Município de
Lamim-MG e que se responsabiliza integralmente pela documentação e proposta apresentadas, respeitadas as
condições previstas no Aviso de Licitação.

________________, ________ de __________________ de 2022.
Local e data
Nome: ____________________________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: __________________________
Número da Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
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MODELO N° 05

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (facultativo).

Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Declaramos que o sr.________e/ou Engenheiro _________________________, devidamente inscrito no
CREA/CAU-__ sob o número _______________ devidamente credenciado, visitou o local da execução das
obras e/ou serviços, objeto da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe.

_______, ________ de __________________ de 2022.
Local e data

_____________________________________________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Prefeitura Municipal de Lamim-MG.

_____________________________________________________
Assinatura do profissional representante da Empresa Proponente.
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MODELO 06
(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DELAMIM-MG

Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus anexos
que indicamos, de acordo com a Resolução N° 218 de 29/06/73 e N° 317, de 31/10/86 CONFEA – Conselho
federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) responsável (is) técnico(s) caso venhamos a vencer a
referida licitação:
1. Nome:
CREA/CAU N°:
DATA DO REGISTRO:
TÍTULO:
2. Nome :
CREA/CAU N° :
DATA DO REGISTRO :
TÍTULO:
3. Nome :
CREA/CAU N° :
DATA DO REGISTRO :
TÍTULO:

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Declaramos outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais,
com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

________________, ___ de ____________________ de 2022.
Local e data

_____________________________________________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal da empresa.
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MODELO N° 07.
(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)
PLANILHA DE SERVIÇOS
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE LAMIM –MG.
Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de
engenharia para construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Data :
Lamim-MG.
Local :
- Localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.
Detalhamento

DISCRIMINAÇÃO
ITEM

UNID.

QUANT.

CÓDIGO
DO SERVIÇO

CUSTO
UNIT.

BDI
%

S/BDI
(R$)

TOTAL GERAL DA OBRA
Valor por extenso:

QUADRO COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI

________________, ___ de ____________ de 2022.
Local e data
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal da empresa.

CUSTO CUSTO
UNIT. TOTAL
C/BDI
(R$)

(R$)
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MODELO N° 08 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES- LAMIM –MG.
Ref. Edital de Tomada de Preços n° 02/2022.

Processo n°: 30/2022.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural
de Lamim-MG.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Lamim/MG

DATA:

OBRA: Execução das obras e serviços de engenharia para construção de quadra
poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

ITE
M

1
2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

3

TRABALHOS EM TERRA
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E
CONTENÇÕES

4
5

SUPERESTRUTURA
ALVENARIA

6
7

COBERTURA E FORRO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8
9

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

LOCAL:

VALOR
(R$)

%
ITEM
100%
#REF!

PRAZO DE EXECUÇÃO: 11
(onze) meses

- Localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG

3
1

4

6

7

8

9

10

11

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!

xx%
#RE
F!

2

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!

5

/ / /

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
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10
11

ESQUADRIAS METÁLICAS
FERRAGENS

12
13

REVESTIMENTO
PISOS E RODAPÉS

14
15

PINTURA
BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS

16
17

QUADRA
LIMPEZA

18
19

LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
OUTROS

Valores totais

#RE
F!
xx%
#RE
F!

#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
xx%

#REF!

#REF!

#RE
F!
#RE
F!
Obs: (... dar continuidade à tabela, conforme Cronograma disponibilizado para a licitação...)
Local e data ____________________
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: __________________________
Número da Carteira de Identidade :Órgão Emissor:

#RE
F!
#RE
F!
100
%

xx%
#RE
F!
xx%
#RE
F!
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MODELO N° 09

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Declaramos, para os devidos fins de direito, que conhecemos a legislação pertinente aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, e que:
a) Tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente
e a mitigação das consequências das ações previstas nos trabalhos incluídos nesta Tomada de Preços.
b) Assumimos a responsabilidade de obediência à legislação supracitada, às normas explicitadas pelos
órgãos específicos de controle ambiental e às normas da contratante.
c) Responsabilizamo-nos pela obtenção das Licenças Ambientais exigidas; e
d) Assumimos, sem repasse para a contratante, toda a responsabilidade por danos e ônus que venham a ser
associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento desta Declaração.

Data: ___ de ______________ de 2022.
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: _________________
Número da Carteira de Identidade:
Órgão Emissor:
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MODELO N° 10

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES-LAMIM-MG
Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

Declaramos, para os devidos fins de direito, que não empregaremos menores de 18 (dezoito) anos para trabalho
noturno, insalubre ou perigoso, e que qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, à partir de 14 (quatorze) anos.

____________, ________ de __________________ de 2022.
Local e data
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: __________________________
Número da Carteira de Identidade :
Órgão Emissor:
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MODELO Nº 11

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

A Pessoa Jurídica ___________, inscrita no CNPJ sob o nº ________ com sede na ________, nº _____,
______________, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ___________, inscrito no CPF sob o nº ________,
nacionalidade (a), estado civil (a), cargo, DECLARA, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006, por se tratar de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte

Local, ____ de ____________________ de 2022.

(a)_________________________________________
assinatura e identificação do declarante
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MODELO Nº 12

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO

Referência: Edital de Tomada de Preços n ° 02/2022.
Processo Administrativo Licitatório nº 30/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia para
construção de quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG.

A Pessoa Jurídica ___________, inscrita no CNPJ sob o nº ________ com sede na ________, nº _____,
______________, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ___________, inscrito no CPF sob o nº ________,
nacionalidade (a), estado civil (a), cargo, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
inclusive para prestação de serviços, consultoria e assistência técnica.

Local, ____ de ____________________ de 2022.

(a)_________________________________________
assinatura e identificação do declarante
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ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPO DE LAMIM/MG E A
EMPRESA_________________-CONTRATO Nº ____ / _____
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL
Contrato de Empreitada que entre si celebram O MUNICÍPIO DE LAMIM-MG e a Empresa
______________________________, na forma abaixo:
O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, com sede na Praça Divino Espírito Santo, 06, Centro, Lamim, Minas Gerais,
com CNPJ n° 24.179.426/0001-12, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Interino, JOÃO ODEOM
DE ARRUDA, brasileiro, agente público, casado, inscrito no CPF sob o n° 890.902.506-97 e carteira de
identidade n° MG 6.205015, SSP/MG, residente e domiciliado neste município de Lamim/MG, que este
subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa
__________________________, com sede na ________________, ______, __________, cidade de
_____________, Estado de ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _______________________, neste
ato representado pelo Sr._____________, ___________, _______, ______________, portador da Carteira de
Identidade nº __________________ SSP/_____, inscrito no CPF sob o nº _____________, residente e
domiciliado à Rua ______________, nº _______, __________________, cidade de ________________, estado
de _____________, que também subscreve, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O objeto do presente contrato é a realização das obras e serviços de engenharia para construção de
quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de Lamim-MG, conforme especificações e
condições contidas no edital de licitação referente à Tomada de Preços nº 02/2022, com prazo de 11 (onze)
meses, cujo local foi inspecionado, previamente pela CONTRATADA que examinou detalhadamente o projeto,
as especificações e toda documentação de licitação respectiva, pelo que declara-se em condições de executar as
obras e serviços , em estreita observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação,
objeto desta licitação, através do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, realizada sob o regime de
execução por EMPREITADA GLOBAL, e devidamente homologada pela CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
Objeto

Local

Prazo de Execução

Execução das obras e serviços de
engenharia para construção de quadra
poliesportiva, na localidade Piranguinha,
zona
rural
de
Lamim-MG,
com
fornecimento
de
todo
o
material,
equipamentos e mão de obra necessários,
conforme plantas, projetos, planilha
orçamentária de custos, cronograma físicofinanceiro, memorial descritivo e demais
documentos disponibilizados para a
realização das obras.

- Localidade Piranguinha,
zona rural de Lamim-MG

11 (onze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

(conforme cronograma de
execução)
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2.1. Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de
conhecimento da CONTRATADA a qual neste ato declara conhecê-los e aceitá-los: atos convocatórios, edital de
licitação, projetos, especificações e memórias, relatórios ambientais, proposta da proponente vencedora,
cronograma físico-financeiro, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
Parágrafo Único
Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser
necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos
projetos, especificações, prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor global de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora para execução das obras
e serviços, objeto deste contrato é de R$ ____(________________) daqui por diante denominado “VALOR
CONTRATUAL”.
Parágrafo Único
O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá a conta dos recursos da dotação orçamentária, sendo:
12.361.004.1.0015 - 4.4.90.51 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES
CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
4.1. A CONTRATANTE, reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros serviços até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666 de 21/06/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 – O será efetuado em moeda corrente brasileira, MEDIANTE APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO por
Responsável Técnico da CONTRATANTE.
5.2 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado em 2 (duas) vias, na sede da contratante, junto do
Boletim de Medição assinado pelo Responsável Técnico da Contratante e Contratada para efetuar pagamento de
cada medição.
5.3 – A fiscalização procederá às medições mensais baseadas nos serviços realizados, com base nos preços
unitários previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.
5.4 - Nos casos de desembolso, estes serão realizados em parcelas, decorrentes das etapas físicas executadas,
atestadas pela equipe de fiscalização, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.
5.5 - Para os casos em que as etapas físicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores previstos
contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotação orçamentária para tal.
5.6 – O Faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de
apresentação:
a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o cronograma físicofinanceiro, período de execução da etapa, número do contrato, número da licitação, nome do
programa, Termo de Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras
e/ou entrelinhas e certificada pelo engenheiro fiscal;
b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o cronograma físicofinanceiro pactuado, período de execução da etapa (ou período da medição) número do contrato do
empréstimo, número da licitação, nome do programa e do termo de contrato de empreitada e outros;
c) Demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS;
d) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social-GRPS, do último recolhimento devido,
regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou serviço;
e) Cópia da guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, do último
recolhimento devido regularmente quitado e autenticado em cartório, de conformidade com
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço;
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f)

Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviço - ISS, do último recolhimento devido
regularmente quitado e autenticado em cartório, para cada obra e/ou serviço, se for o caso, da sede do
Município contratante;
g) a liberação da primeira parcela fica condicionada à quitação junto ao:
1) Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/CAU, referente à execução das Obras;
2) INSS, através de matrícula e/ou CND; e
3) FGTS/CAIXA, através do CRS.
4) Apresentação de quitação salarial dos empregados da empresa.
5.7 – Todas as faturas serão apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja em reais (R$), tanto os
preços unitários como seu valor total.
5.8 – No pagamento, o Município de LAMIM efetuará a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura a título de “Retenção para a Previdência Social”, no caso da mão de obra, se for o caso.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma assim
estabelecida; de até 0,1% (um décimo por cento):
a) do valor dos serviços não executados, de cada parcela mensal do cronograma físico-financeiro , por dia
consecutivo que exceder à data prevista para sua conclusão;
b) de até 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia consecutivo que exceder à data prevista
para a conclusão da obra e/ou serviços;
c) de até 1% (um por cento)do valor contratual quando:
(I)
a CONTRATADA mostrar-se negligente para com as obrigações estipuladas neste
instrumento;
(II)
não executar as obras e/ou serviços perfeitamente de acordo com os dados específicos que
lhe forem fornecidos;
(III)
informar inexatamente à CONTRATANTE sobre os serviços contratados;
(IV)
incorrer em qualquer outra omissão ou negligência não especificada nos itens anteriores,
sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93;
d) de até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês, quando não cumprir as exigências relativas
aos equipamentos de proteção individual e EPIs;
e) suspensão do direito de participar em licitações/contratos com a CONTRATANTE, ou de qualquer
órgão da administração direta ou indireta municipal, participantes do referido Programa, pelo prazo de
até 2 (dois) anos quando por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão ou a rescisão
administrativa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
7.1. Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada administrativamente, com aviso de
recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias recolher à tesouraria desta, a
importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
Parágrafo Primeiro
Compete à CONTRATANTE (autoridade competente), quando for o caso, por proposta da fiscalização, a
aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data
do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento de multa, sem efeito suspensivo, até que
seja devidamente efetuada a justificativa exposta; a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e , se
improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela CONTRATANTE, no prazo de
03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento.
CLÁUSULA OITAVA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da “Ordem de
Serviço”.
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8.2. A Contratada deverá observar e seguir estritamente a Planilha, para que o Fiscal do Município possa atestar
as etapas, quando concluídas.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO
9.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE os serviços objeto deste Contrato inteiramente
concluídos em até 11 (onze) meses corridos, contados a partir do quinto dia após a emissão da “Ordem de
Serviço”.
Parágrafo Primeiro
Somente será admitida a alteração do prazo, com anuência expressa da Contratante, quando:
a) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, e/ou serviços complementares, desde que
atendida a Cláusula Quarta deste Contrato, atos da CONTRATANTE, atos de terceiros que interfiram
no prazo de execução, ou outros devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE;
b) por motivo de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações industriais, greves, guerras,
atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos, enchentes,
explosões ou qualquer outro acontecimento semelhante e equivalente a estes que fujam ao controle
seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir a sua ocorrência.
O motivo de força maior pode, ainda, ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
Parágrafo Segundo
Enquanto perdurar a paralisação do objeto deste Contrato por motivo de força maior, bem como a suspensão do
Contrato por ordem da CONTRATANTE, ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes
com ao contratado, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos e danos
correspondentes ao período de paralisação.
Os atrasos provenientes da ocorrência de simples chuvas ou de greve do pessoal da CONTRATADA não
poderão ser alegados como decorrentes de força maior e, portanto não poderão ser utilizados como argumento
para prorrogação de prazo.
Parágrafo Terceiro
Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados formalmente à Contratante, pelas partes e
devidamente comprovados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência.
Após a aceitação dos motivos alegados deverá haver acordo entre as partes para prorrogação do prazo.
Parágrafo Quarto
Caso a CONTRATADA não execute total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese
mencionada, a CONTRATADA, responderá pelos custos, através de glosas de créditos, e/ou pagamento direto à
CONTRATANTE, inclusive será declarada idônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A CONTRATADA se obriga a:
(a) utilizar, preferencialmente, mão de obra local, objetivando redução de custos e celeridade, bem como,
assegurar o objeto deste Contrato, proteção e conservação dos serviços executados;
(b) executar, imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade
independente das penalidades cabíveis;
(c) permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato , a qualquer hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertença seus agentes à
CONTRATANTE ou terceiros por ele designados;
(d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente
nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
(e) manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalização da
CONTRATANTE;
(f) colocar ,também às suas expensas, placas de identificação do objeto deste Contrato, conforme modelos
fornecidos pela Contratante, as quais deverão ser fixadas dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias
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(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

corridos após o início das obras e/ou serviços, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por
cento) do valor contratual, por dia de atraso na colocação. As placas deverão permanecer no local do
objeto deste Contrato até o final da obra;
participar na fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a
conclusão do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;
manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle tecnológico necessário à execução do
Projeto;
manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu origem;
Apresentar no ato da assinatura do presente termo o comprovante de prestação de garantia
correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em conformidade com o disposto no Art.
56 da Lei Federal Nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

10.2. Fica estabelecido que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer controle
tecnológico necessário à execução do Projeto, objeto da licitação. Quando ocorrer novação tecnológica nos
métodos construtivos, seu controle será feito por agente determinado pela CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social
ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.
Parágrafo segundo
A execução dos serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização prévia da
fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS
11.1. Todos os materiais, máquinas, equipamentos e instalações, dentre outros, a serem empregados nos serviços
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, e deverão ser de primeira qualidade, cabendo
à CONTRATANTE por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.
11.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais e equipamentos será, exclusivamente,
da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços será realiado pela Secretária Municipal de
Educação do Município, a qual poderá realizar inspeções do objeto deste Contrato, ficando a CONTRATADA,
com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à efetivação de qualquer providência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
13.1. A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em partes, a nenhuma pessoa física
ou jurídica, sem autorização prévia e por escrito, da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA OBRA
14.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 1.245 do código
Civil brasileiro. Bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da
fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedeçam aos projetos e/ou especificações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
15.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruições parciais ou totais, isentado em caráter irrecorrível, a CONTRATANTE de todas as reclamações que
possam surgir com relação ao presente Contrato. Também obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir,
reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECIBIMENTO DOS SERVIÇOS
16.1. O objeto deste Contrato será recebido pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo
bom funcionamento dos serviços executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de
responsabilidade da CONTRATANTE.
16.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após o prazo de 60 (sessenta)
dias corridos do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada.
16.3 Após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a Contratada permanece responsável pela
garantia dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
17.1. O prazo de vigência do contrato é até __/__/__, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
aditado pôr termo próprio ou prorrogada sua vigência, havendo acordo entre as partes, de conformidade com a
legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
18.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de
notificação judicial, ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer
espécie, nos seguintes casos:
(a) quando for decretada sua falência;
(b) quando do requerimento de sua contratada;
(c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida;
(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização prévia e expressa
da CONTRATANTE;
(e) quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sem justificativas
fundamentas e aceitas pelo poder contratante.
parágrafo primeiro
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na apuração de
perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais providências legais cabíveis, previstas no respectivo
Edital e Anexos, na lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e ainda no Código Civil Brasileiro.
parágrafo segundo
A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusula expressas, poderá rescindir o
contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.
parágrafo terceiro
Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga,
expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a entregar o objeto deste Contrato
inteiramente e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a entregar o objeto deste Contrato
inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.
CLÀUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
19.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.
19.2. No decorrer da execução do futuro contrato, haverá possibilidade de requerimento para reequilíbrio
financeiro, desde que a empresa contratada demonstre com documentos hábeis a evidência de aumento dos
preços de materiais que compõem o preço de custo da obra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES
20.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente, serão efetuadas por TERMO
ADITIVO que integrarão o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito.

MUNICÍPIO DE LAMIM
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
21.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos
demais documentos vinculados ao presente Contrato, para nada mais reclamar, em tempo algum.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo comprimento deste Contrato, perante o foro da
Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que,
em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, inicial,
intimação e outros atos em direito permitidos.
22.2. Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e
para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final arroladas, devendo ser este registrado e distribuído
às respectivas partes, com comunicação aos demais Órgãos/Repartições envolvidas.
Lamim/MG, ____ de ______ de 2022.

João Odeom de Arruda
Prefeito Municipal

Contratada
Testemunhas:___________________________
Nome:
CPF-

_____________________________
Nome:
CPF-
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ANEXO II
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DEP.
MATERIAL
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+0,63

+0,65
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250

250

250

250

250

250

18

15

18

+0,13

+0,00
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+0,65

+0,63

250

100

PALCO

145

166

107

200

20

20

passeio

200

20

150

160

100

15

271

300

20

0,00

100

226

150

15

+0,13

50

205

110

20

250

226

250

15

50

205

871

110

20

50

150

226

156

600

15

150

2030

200

205

150

150

20

3020

258

446

156

200

200

3100
2030

H Total ver Projeto de Estrutura Metálica

A

+0,13

+0,00

235

PALCO
+ 0,65
150

1860

152

CORTE A-A

204

235

15

Escala 1/100

B

1024

J1

LEGENDA . ESQUADRIAS
80 x 100 x 180cm - bascula

235

15

389

235

1120

0,13
1800

136

824

236

15

B

P1
80 x 210 - porta (metálica)
P2 100 x 210 - porta Pcd (metálica)
P3
Não existente neste mod. de quadra
P4* 150 x 350 - portão(alambrado-correr)
P5 130 x 250 - portão(alambrado-abrir)
P6
405 x 250 - portão(alambrado-correr)
* Este portão deverá abrir 180º

W.C.F.
18

2

100

30
30

70

120

92

+0,15

213

235

375

18

15

235

250

250

250

250

250

250

145

+0,15

W.C.M.

IMAGEM DO CORRIMÃO
sem escla

20

40

230

70

+1,13
20

+0,63

412
211

250

240

250

120

18

15

182

+0,13

0,00

+0,13

470

passeio

2800
+0,00

Escala 1/100

A

PLANTA QUADRA COBERTA 504,00 m2
OBS: As demarcações a serem executadas no piso não correspondem as medidas oficiais.

IMAGEM DO TIPO DE BEBEDOURO
sem escla

IMAGEM DO Dimensões e capacidade dos reservatórios

100

150

100

200

200

sem escala

0,4

azul

0,5

magenta

0,6

branco

0,1

30

0,1

+0,65

150

0,3

cian

200

0,2

verde

PALCO

50

0,1

amarelo

300

vermelho

200

PENAS

+0,13

+0,13

+0,00

IMAGEM DO TIPO DE PORTÃO

CORTE B-B

sem escala

Escala 1/100

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
DET. RAMPA
sem escala

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE FÍSICA
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PROJETO:

QUADRA COBERTA 504,00 m2
PLANTA BAIXA,CORTE A-A, B-B E DETALHES

OBS:

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL

PRANCHA:

1/1

DATA:

OUT / 2021

Quadro de Composição do BDI
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Nome do Empreendimento:

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

100,00%
2,00%

BDI 1
TIPO DE OBRA:
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DA PIRANGUINHA
Itens
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta BDI COM desoneração

Siglas
AC
SG
R
DF
L
CP
ISS
CPRB
BDI DES

% Adotado
0,038
0,0032
0,005
0,0102
0,0664
0,0365
0,02
0,045
22,88%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = ( 1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
-1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão (CONFORME
ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

LAMIM- MG
Local

04 de Abril 2022
data

Responsável Técnico
LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA
Nome:
CREA/CAU:
225760/D
MG20210722900
ART/RRT:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA Municipal Camilo Gonçalves
MUNICÍPIO LAMIM-MG
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.
1º MÊS
VALOR +
ITEM
VALOR
% INC.
DESCRIÇÃO
BDI
%
VALOR
INSTALAÇÃO DOS
1
10.198,27
12.531,63
2,19%
100,00% 12.531,63
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
TRABALHOS
EM
3
5.731,98
7.043,46
1,23%
5,00%
352,17
TERRA
SONDAGEM,
FUNDAÇÕES,
4
46.524,29
57.169,05
9,98%
7,00%
4.001,83
MUROS E
CONTENÇÕES
5
26.056,12
32.017,76
5,59%
SUPERESTRUTURA
6
12.532,94
15.400,47
2,69%
ALVENARIA
COBERTURA E
7
8.128,72
9.988,57
1,74%
FORRO
INSTALAÇÕES
8
9.419,08
11.574,17
2,02%
HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES
9
10.480,88
12.878,91
2,25%
SANITÁRIAS
INSTALAÇÃO
10
15.618,80
19.192,38
3,35%
ELÉTRICA
ESQUADRIAS
12
3.832,82
4.709,76
0,82%
METÁLICAS
13
9.618,85
11.819,64
2,06%
FERRAGENS
14
18.643,36
22.908,96
4,00%
REVESTIMENTO
15
19.632,92
24.124,94
4,21%
PISOS E RODAPÉS
17
9.557,05
11.743,71
2,05%
PINTURA
BANCADAS,
18
84,59
103,95
0,02%
PRATELEIRAS E
DIVISÓRIAS
20
242.738,68 298.277,28
52,07%
QUADRA
23
4.257,28
5.231,35
0,91%
LIMPEZA
LEVANTAMENTOS, E 12.782,15
24
15.968,74
2,79%
50,00%
7.984,37
PROJETOS
26
114,24
140,38
0,02%
0,00
OUTROS
TOTAL MENSAL
4,34% 24.870,01
TOTAL ACUMULADO
465.953,01 572.825,09
100,00%
4,34% 24.870,01
LAMIM 04/04/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO:LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL:JOÃO ODEOM DE ARRUDA

ENDEREÇO:PIRANGUINHA ZONA RURAL DE LAMIM

%

2º MÊS
VALOR

%

3º MÊS
VALOR

65,00%

4.578,25

30,00%

2.113,04

30,00%

17.150,72

63,00%

36.016,50

2,00%

308,01

%

4º MÊS
VALOR

%

5º MÊS
VALOR

%

6º MÊS
VALOR

1,00%
7.984,37

5,19%
9,53%

0,00
29.713,33
54.583,34

7,23%
16,76%

2.982,77

41.420,32
96.003,66

7º MÊS
VALOR

%

8º MÊS
VALOR

%

9º MÊS
VALOR

%

10º MÊS
VALOR

%

11º MÊS
VALOR

15,00%
58,00%

4.802,66
8.932,27

40,00%
40,00%

12.807,10
6.160,19

45,00%

14.407,99
50,00%

4.994,29

50,00%

4.994,29

35,00%

4.050,96

10,00%

1.157,42

10,00%

1.157,42

20,00%

2.314,83

20,00%

2.314,83

5,00%

10,00%

1.287,89

10,00%

1.287,89

10,00%

1.287,89

35,00%

4.507,62

20,00%

2.575,78

5,00%

643,95

10,00%

1.287,89

10,00%

1.919,24

10,00%

1.919,24

10,00%

1.919,24

35,00%

6.717,33

20,00%

3.838,48

5,00%

959,62

10,00%

1.919,24

35,00%

1.648,42

35,00%

1.648,42

30,00%

1.412,93

40,00%
30,00%
35,00%

4.727,85
6.872,69
8.443,73

60,00%

7.091,78

30,00%
10,00%

7.237,48
1.174,37

65,00%

7.633,41

25,00%

2.935,93

29.827,73
313,88

8,00%
6,00%

23.862,18
313,88

4,00%
6,00%

11.931,09
313,88

58,00%

3.034,18

65.557,67
498.705,78

100,00%
7,62%
94,68%

140,38
43.650,77
542.356,54

4,28%
98,96%

24.498,44
566.854,98

1,04%
100,00%

35,00%

50,00%

%

7,00%
6,00%

7,36%
24,12%

20.879,41
313,88

42.186,31
138.189,98

25,00%
6,00%

17,15%
41,27%

74.569,32
313,88

98.215,04
236.405,02

8.018,14

35,00%
35,00%

8.018,14
8.443,73

50,00%

51,97

50,00%

51,97

25,00%
6,00%

74.569,32
313,88

20,00%
6,00%

59.655,46
313,88

17,76%
59,03%

101.725,85
338.130,86

16,59%
75,62%

95.017,24
433.148,11

10,00%
6,00%

11,44%
87,06%

578,71

5.970,11 572825
572.825,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

MEMORIAL DESCRITIVO
DE QUADRAS E PÁTIOS COBERTOS
Localidade da Piranguinha, Zona rural de Lamim-MG

INTRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Este memorial tem o objetivo de orientar construtores, caixas escolares, prefeituras e a
fiscalização acerca da construção das quadras poliesportivas e pátios cobertos a serem
executados no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais ou através de
convênio.
Juntamente com os projetos e planilha de serviços será entregue o CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES que tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas que
deverão ser obedecidas na execução das obras de implantação de uma quadra poliesportiva
e pátios cobertos.
Este memorial descritivo é documento complementar do Caderno de Especificações e da
Planilha de Serviços, contendo normas técnicas, recomendações dos fabricantes e projetos.
MODELOS E PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
As quadras e pátio cujos recursos serão repassados pela Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais para as Caixas escolares e prefeituras são padronizados como
segue:
VESTIÁRIO FEMININO não possui
BANHEIRO ACESSÍVEL 7,67m² 2 unidades
PISO DA QUADRA 493,88m²
COBERTURA 800,26m²
EMPENAS (TODO PERÍMETRO) 277,20m²
BEBEDOUROS 2cj
RESERVATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 10.000l
Modelo 3 – 504,00m² 18,00 X 28,00m
ALTURA 9,00m
PALCO 27,67m²
ALAMBRADO ESPORTIVO 115,09m (h 1,00m e h 2,00m)
PASSEIO 269,64 m²
PILARES 14
ALTURA PILARES 6,00m
LUMINÁRIAS PARA QUADRA 12un
DEPÓSITO DE MATERIAL 9,65m²
CAMARIM não tem
ARQUIBANCADA 28,95m 1 lado com 1 degrau apenas
VESTIÁRIO MASCULINO não possui
VESTIÁRIO FEMININO não possui
BANHEIRO ACESSÍVEL 7,71m² 2 unidades
PISO DA QUADRA 294,03m²
COBERTURA 521,14m²
EMPENAS (TODO PERÍMETRO) 223,60m²
BEBEDOUROS 1cj
RESERVATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 5.000l
Pátio coberto – 230,00m² 11,50 X 20,00m
ALTURA 8,10m
PALCO não possui

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

ALAMBRADO ESPORTIVO 11,50m (h 2,00m)
PASSEIO 94,50 m²
PILARES 10
ALTURA PILARES 6,00m
LUMINÁRIAS PARA O PÁTIO 8un
DEPÓSITO DE MATERIAL não possui
CAMARIM não possui
ARQUIBANCADA 23,43m
VESTIÁRIO MASCULINO não possui
VESTIÁRIO FEMININO não possui
BANHEIRO ACESSÍVEL não possui
PISO DA QUADRA 214,48m²
COBERTURA 237,82m²
EMPENAS (TODO PERÍMETRO) 151,30m²
BEBEDOUROS 1cj
RESERVATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 5.000l
ACESSIBILIDADE
As quadras e pátios serão dotados de equipamentos, rampas e vestiários (exceto pátio
que possui equipamentos para peteca e rampas) para atender o disposto na norma ABNT
NBR 9050

MATERIAIS
Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina satisfazendo às presentes
especificações.
Caso ocorra a necessidade de substituição de algum material por outro equivalente,
somente poderá ocorrer mediante autorização expressa e por escrito da Equipe Técnica
da SEE ou da Prefeitura, no caso dos Convênios.
Caberá à essa Equipe Técnica sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por
iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que
considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.
MÃO DE OBRA
A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser de
primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas
funções.
Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero
possível em acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da SEE ou
Prefeitura em caso de convênios nessas condições.
Todos os funcionários deverão estar uniformizados.
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SEGURANÇA
Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente,
equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC)
Devem possuir treinamento nas Normas Regulamentadoras (NR) 01, 06, 10, 18 e 35, os
certificados poderão ser solicitados em qualquer momento durante a obra.

FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS
Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos
trabalhos em boas condições de uso.

ORIENTAÇÕES FINAIS
Após a assinatura do contrato a contratada deverá proceder a aferição das dimensões, dos
alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto, havendo
divergências com as reais condições encontradas no local, esta deverá ser comunicada à
fiscalização para as medidas cabíveis.
A contratada manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento
o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.
A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.
No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às
especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em
desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;
Durante a execução dos serviços, e desde que previamente aprovado pela fiscalização, a
contratada poderá utilizar as dependências da unidade escolar onde será executado os
serviços, como depósito, almoxarifado, etc. e suas áreas livres como canteiro de obras,
desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento às atividades escolares e
danos à estrutura existente;
Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade, não
sendo permitido o reuso de nenhum material.
A contratada deverá fornecer com a necessária antecedência à fiscalização, as amostras de
todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execução da obra, bem como à
apresentação de protótipos quando solicitado;
Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar,
um material de igual ou superior qualidade, que desempenhe idêntica função construtiva e
apresente as mesmas características exigidas pelas especificações a ser provado pela
contratada.
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A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização, podendo esta
solicitar à Contratada apresentação de certificação e/ou notas fiscais;
Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais
como: materiais, mão de obra, EPI, EPC, obrigações sociais e equipamentos necessários à
boa execução dos serviços;
A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo
ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;
A contratada será responsável por todas as despesas e providências para a aprovação dos
projetos, licenças, alvarás e habite-se.
A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura
rejeitados pela Fiscalização;
A contratada deverá providenciar, com a urgência possível:




As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou CAU, nos termos da Lei
6496/77;
O Alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;
Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho,
concessionária de serviços públicos e demais órgãos pertinentes;

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados,
deverão obedecer rigorosamente:
 Às normas e especificações constantes deste memorial, caderno de especificação e
desenhos:
 Às normas da ABNT;
 Aos regulamentos das Empresas Concessionárias;
 Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
Correrá por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.
A contratada obedecerá ao disposto nas Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades
da Construção Civil, CIPA e SESMT, com apresentação, quando exigível, do PCMAT –
Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho.
Concluída a obra, a Contratada apresentará “As Built“ de todos os projetos.
Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários
quando autorizados, por escrito, pela fiscalização.
Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificações e não incluídos nos
desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se
figurassem em ambos, sendo a execução de responsabilidade da contratada.
Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos, nas especificações dos projetos
arquitetônicos ou nas planilhas sem autorização expressa e por escrito pela fiscalização.
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A fiscalização não aceitara, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros etc.
A fiscalização poderá admitir subempreiteiros da contratada, desde que submetidos a sua
previa aprovação, sem que, entretanto, tal ato implique em qualquer aceitação de
transferência de responsabilidade.
A contratada deverá registrar e aprovar, junto aos órgãos competentes e as suas custas,
todos os projetos relativos ao empreendimento.
Deverá arcar, ainda, com as despesas relativas a taxas, emolumentos, impostos e demais
que se fizerem necessárias ao correto desenvolvimento dos trabalhos.
A contratada será responsável pela proteção de todas as instalações em obra, até sua
formal entrega à Caixa Escolar.
As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a contratada
do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos ou ações movidas por pessoas físicas
ou jurídicas em decorrência de negligencia nas precauções exigidas no trabalho ou da
utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.
Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e
indenizações oriundas de danos causados pela contratada serão de sua inteira
responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidaria por
parte da Caixa Escolar.
No caso em que a contratada venha como resultado das suas operações a danificar áreas
pública ou de terceiros, ele as deverá recuperar deixando-as em conformidade com o seu
estado original.
Cumpre a contratada providenciar e manter o pessoal habilitado necessário para a
execução da obra até o cumprimento integral do contrato.
A contratada deverá apresentar e fazer constar o nome no diário de obras do engenheiro
ou arquiteto residente, inscrito no CREA ou CAU, que, na ausência do Responsável
Técnico, será o seu representante.
Somente esses profissionais serão considerados habilitados a tratar com a fiscalização.
Os representantes da fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso
às obras e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos à obra, ainda que nas dependências da
contratada.
A contratada deverá providenciar Diário de Obra, dotado de páginas numeradas e em três
vias, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relevantes
relativos à obra que deverá constar entre outros:


As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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As consultas à fiscalização;
As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;
Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;
As respostas às interpelações da fiscalização;
A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra
e/ou serviço;
Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
Outros fatos que, a juízo da contratada, devam ser objeto de registro.

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização reservar-se-á o direito de modificar,
refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato
acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da contratada, nem extensão
do prazo para conclusão da obra.
A obra somente será considerada entregue após o término, por completo, de todos os
trabalhos, inclusive a limpeza final, desde que efetuada a vistoria pela fiscalização e, em
aceitando a entrega, emitirá o termo de recebimento provisório.

LAMIM 04 DE ABRIL DE 2022

Liomar Gonçalves de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 225760/D

João Odeom de Arruda
Prefeito Municipal
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PLANTA QUADRA COBERTA 504,00 m2
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OBS: As demarcações a serem executadas no piso não correspondem as medidas oficiais.
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J1

2
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CORTE B-B
Escala 1/100

P1
80 x 210 - porta (metálica)
P2 100 x 210 - porta Pcd (metálica)
P3
Não existente neste mod. de quadra
P4* 150 x 350 - portão(alambrado-correr)
P5 130 x 250 - portão(alambrado-abrir)
P6
405 x 250 - portão(alambrado-correr)
* Este portão deverá abrir 180º

70

92

30

100

LEGENDA . ESQUADRIAS
80 x 100 x 180cm - bascula

+0,13

IMAGEM DO CORRIMÃO
sem escla

Projeto de Quadra Coberta
TÍTULO:

Projeto Arquitetônico
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Liomar Gonçalves de Souza CREA-MG 225760/D
CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Lamim
Área Total:

504,00 m²

FOLHA:

01
ESCALA:
DATA:

XXXXX

16/11/2021

1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM-MG PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESCOLA: Municipal Camilo Gonçalves
MUNICÍPIO: Lamim-MG

ISS

5,00%

SERVIÇOS:Construção de quadra poliesportiva
ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

010000

INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

010001

Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

M²

504,00

7,61

3.835,44

28*18

Área de projeção da
quadra

UN

1,00

1.121,47

1.121,47

1

Rente ao muro de divisa
da escola

M2

660,00

1,04

686,40

31*21+3*3

Área de implantação da
quadra

M²

10,89

418,27

4.554,96

3,3*3,3

Local a ser definido com a
fiscalização

Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir
do eixo, para o lado externo (m²).
O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação
completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.

010003

Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)
Será medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon
20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido
em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à
proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.

010004

Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual
Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²).
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares
para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada,
derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e
transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm,
medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte,
interno na obra, num raio de 500m.

010006

Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada
Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalização. (M²)
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção
provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, constituída por: piso interno e calçada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no
mínimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de
textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradiças de latão cromado e
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e
contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalípto
imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; instalação
elétrica e pintura acrílica, materiais acessórios para execução total da construção provisória, conforme norma
regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remunera também a manutenção durante
todo o periodo da obra e a demobilização completa deste barracão.
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ESCOLA: Municipal Camilo Gonçalves
MUNICÍPIO: Lamim-MG
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SERVIÇOS:Construção de quadra poliesportiva
ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL =
030000

TRABALHOS EM TERRA

030001

Aterro Compactado manual, com soquete

M3

10,04

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO

TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO

10.198,27

53,41

536,19

31*1,5*2*0,05+18*2*0,05+(2,35+1,36)*
1,36*0,25+3,89*1,36*0,44

Passeio lateral e rampa

Baldrames,blocos e
coroamento

Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com
maço de 30 kg e a disposição das sobras.

030002

Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m

M

31,50

53,41

1.682,43

28*0,25*0,46*2+18*0,25*0,46*2+(
18,6+3,02)*0,25*0,46*2+(4,46+2,2
5+2,41+2,25+2,41+0,2)*0,25*0,46+
0,4*0,25*0,46*2+15,4*0,25*0,46*
2+1,1*0,25*0,4*2+(3,75+1,66)*0,2
5*0,46+(2,58+3,74)*0,25*0,46+1,2
4*0,25*0,46+4,7*0,25*0,46+(2,11*
2+0,18*3)*0,25*0,46+1,82*0,25*0,
46+0,75*0,75*0,8*14+0,45*0,45*0
,46*15

M3

9,02

31,42

283,45

3,14*1,3*1,3*1,7

Reservatório de água
pluvial

223,52

28*0,05*0,4*2+18*0,05*0,4*2+(18,6+3,0
2)*0,05*0,4*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,
41+0,2)*0,05*0,4+0,4*0,05*0,4*2+15,4*
0,05*0,4*2+1,1*0,05*0,4*2+(3,75+1,66)
*0,05*0,4+(2,58+3,74)*0,05*0,4+1,24*0,
05*0,4+4,7*0,05*0,4+(2,11*2+0,18*3)*0
,05*0,4+1,82*0,05*0,4+14*,05*,05*,7+1
5*,05*,05*,4

Baldrames,blocos e
coroamento

3

Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030003

Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m
Será medido pelo volume real escavado (m³).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou
segunda categoria, em campo aberto.

030005

Reaterro manual de vala apiloado

M3

4,18

53,41
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SERVIÇOS:Construção de quadra poliesportiva
ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

10,77

279,14

3.006,39

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.

030007

Escavação manual de tubulão à céu aberto

3

M

3,14*0,7*0,7/4*2*14

Tubulão para pilares
metálicos

15.698,41

33,8*35

Fundação

Fundação

Laje reservatório
subterrâneo

Será medido pelo volume escavado até a cota prevista (m³)
O item remunera o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução
dos serviços de escavação do tubulão a céu aberto.
Remunera também a locação do tubulão, o alargamento da base, esgotamento caso seja encontrado
quantidade de água que impeça a continuidade da escavação

SUB-TOTAL =
040000

SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES

040001

Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e
materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

040002

Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma

KG

1183,00

5.731,98
13,27

2

189,40

47,03

8.907,48

28*0,4*4+18*0,4*4+21,62*0,4*4+(3,75+
1,66)*0,4*2+15,4*0,4*6+(3,74+2,58)*0,4
*2+1,24*0,4*2+4,7*0,4*2+1,82*0,4*2+4,
22*0,4*2+0,7*0,4*4*14+15*0,4*4

3

0,42

1.709,00

725,52

3,14*1,3*1,3*0,08

M

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de
interseção até 0,20 m² (m²).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040003

Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)

M

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluido e remunerado 70Kg por m³ de
concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m² de forma por m³ de concreto
considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
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ITEM

040004

DESCRIÇÃO

Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e
lançamento em fundação

UNID.

M³

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

33,80

403,86

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO

TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO

13.650,31

28*0,2*0,4*2+18*0,2*0,4*2+(18,6+3,02)
*0,2*0,4*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41+
0,2)*0,2*0,4+0,4*0,2*0,4*2+15,4*0,2*0,
4*2+1,1*0,2*0,4*2+(3,75+1,66)*0,2*0,4
+(2,58+3,74)*0,2*0,4+1,24*0,2*0,4+4,7*
0,2*0,4+(2,11*2+0,18*3)*0,2*0,4+1,82*
0,2*0,4+10,77+14*0,7*0,7*0,8+15*0,4*0
,4*0,4

Fundação

Fundação

Mobilização

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, lançamento e adensamento.

040005

Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm

M2

66,38

44,98

2.985,96

28*0,25*2+18*0,25*2+(18,6+3,02)*0,25
*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41+0,2)*0,2
5+0,4*0,25*2+15,4*0,25*2+1,1*0,25*2+(
3,75+1,66)*0,25+(2,58+3,74)*0,25+1,24*
0,25+4,7*0,25+(2,11*2+0,18*3)*0,25+1,
82*0,25+14*0,7*0,7+15*0,4*0,4+1,3*1,3
*3,14

UN

1,00

700,00

700,00

1,00

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-de-obra necessária para o
apiloamento do terreno e execução do lastro.

040300

Sondagem a percurssão

040301

Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2"
Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de sondagem, a
mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local
da sondagem.

040302

Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m)

M

51,00

75,62

3.856,62

Mínmo de 3 furos de
sondagem a serem
executados no local de
implantação da quadra.

Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para
medição 30 metros (m).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a
percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes.

SUB-TOTAL =
050000

SUPERESTRUTURA

050005

Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)

M3

2,57

46.524,29

2.349,32

6.026,07

0,15*0,15*1,5*16+22*0,15*0,15*0,5+0,1
Pilares e pilaretes da
8*0,2*6*3+0,2*0,2*4*3+0,15*0,15*10*0 superestrutura e tampa
,5+5*0,15*0,15*1+1,3*1,3*0,08*3,14 reservatório subterrâneo
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO

TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluido e remunerado 80Kg por m³ de
concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 15m² de forma de compensado
plastificado por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

050009

Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20
cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m²

2

M

83,84

238,90

20.030,04

(4,46+2,25+2,41+2,4+2,46)*0,4+15,8*0,7
Laje arquibancada, palco,
+15,8*0,4+(2,11*2+0,2+0,36)*2,2+2,96*
instalações sanitárias,
4,14+10,24*3,74-2,35*1,36depósito e camarim
1,36*4,89+2,58*3,74

Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada; lajota cerâmica; concreto com fck maior ou
igual a 25MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; resultando laje para piso; a execução e
instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até
3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

SUB-TOTAL =
060000

ALVENARIA

060100

Execução de:

060107

Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8

2

M

281,83

26.056,12

44,47

12.532,94

(284,7)*2*1,5+18*1,5+18*3+21,62*0,5*2+(
3,75+1,66)*0,5+15,8*0,5+0,4*0,5*2+15,8
*0,5+15,8*1+2,58*3+4,7*3*3+3,74*2,5+(
4,22+0,56)*0,3+1,82*3+1,1*1*21,6*2*1,5+8,24*0,5+4,78*1+2,02*1

Alvenaria conforme
consta em projeto

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de
vedação a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera para
garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões
padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

SUB-TOTAL =
070000

COBERTURA E FORRO

070100

Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:

070400

Instalação de Calhas e rufos:

12.532,94

Página 5 de 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM-MG PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESCOLA: Municipal Camilo Gonçalves
MUNICÍPIO: Lamim-MG

ISS

5,00%
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

M

56,00

69,65

3.900,40

28*2

Nas duas águas da
cobertura

M

48,00

88,09

4.228,32

8*6

8 descidas de água pluvial
da cobertura

Será medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,
vedação e fixação.

070403

Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm

070500

Condutor de água pluvial e buzinotes
Será medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca
(condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive
materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.

070502

Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)

080000
080100

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Fonecimento e instalação de:

080101

Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim

SUB-TOTAL =

8.128,72

UN

1,00

35,21

35,21

1

Reservatório de água
pluvial

UN

1,00

142,49

142,49

1

Reservatório superior

UN

2,00

198,83

397,66

2

Instlalação sanitária

UN

2,00

367,89

735,78

2

Instalação sanitária PNE

Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido
sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de
água.

080105

Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm.
Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal de 1", inclusive
material de vedação.

080200

Fornecimento e instalação de:

080201

Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2)
Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou
bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessórios
de vedação e o tubo de descida.

080207

Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta.
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

UN

2,00

246,27

492,54

2

Instlalação sanitária

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça sem coluna;
torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de
ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha
para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

080210

Vaso sanitário convencional branca.
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR
15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

080400

Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento:
Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro e acabamento
como especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação.

080407

Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado)

UN

1,00

56,76

56,76

1

Bebedouro

080410

Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado)

UN

2,00

116,16

232,32

2

Instlalação sanitária

080500

Serviços de fixação de:

080600

Fornecimento, transporte e instalação de:

080601

Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP

UN

1,00

1.264,07

1.264,07

1

Eletrobomba reservatório
subterrâneo

Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão exigida em
projeto (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga com multiestágio trifásico,
potência de 13/4HP, para vazões de no mínimo 10,8 m³/h com altura manométrica mínima de 20m, remunera
também materiais complementares e acessórios como chumbadores e a mão-de-obra necessária para a
fixação, instalação completa e realização dos testes de funcionamento.

080700

Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC:
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Será medido por comprimento (m):
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável ou roscável de diâmetro
especificado; para rede de água fria, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

080705

Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulação

M

65,00

24,71

1.606,15

65,00

Alimentação instalação
sanitária e bebedouro

080707

Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulação

M

8,00

41,77

334,16

8,00

Alimentação instalação
sanitária

080800

Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água:
Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade especificada destinado ao armazenamento
de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar
o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações
para: entrada, saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação
completa do reservatório.

080801

De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros

UN

1,00

615,99

615,99

1

Instalaçao sanitária

080805

Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 5.000 litros

UN

1,00

2.917,73

2.917,73

1

Reservatório subterrâneo
de água pluvial

080903

Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel

UN

2,00

39,68

79,36

2

Instalaçao sanitária

UN

2,00

53,87

107,74

2,00

Instalaçao sanitária

UN

2,00

43,67

87,34

2,00

Instalaçao sanitária

Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plástico ABS
branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras, inclusive material de fixação.

081103

Porta -papel de louça branca
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento
branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.

081104

Saboneteira de louça branca sem alça
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QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento
branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.

081106

Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca
Será medido por unidade de ralo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha de PVC,
inclusive materiais acessórios.

UN

2,00

20,76

41,52

2,00

Instalaçao sanitária

081107

Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2"

UN

2,00

136,13

272,26

2,00

Instalação sanitária

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual com registro para controle de fluxo
de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

SUB-TOTAL =
090000

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

090100

Execução de:

090101

Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação,
reaterro e bota-fora

9.419,08

UN

10,00

334,19

3.341,90

10,00

9 caixas drenagem
pluvial, 1 caixas
instalação sanitária

Será medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de
inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em concreto; remunera
também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização
interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos.

090300

Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos:
Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais
acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas
quando a tubulação for aparente.

090301

Diâmetro de 40 mm

M

50,00

20,48

1.024,00

50,00

Esgoto bebedouro e
Instalações sanitárias

090304

Diâmetro de 100 mm

M

100,00

42,17

4.217,00

100,00

Esgoto e drenagem água
pluvial
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

090305

Diâmetro de 150 mm

090400

Outros:

090500

Fornecimento e instalação de caixa sifonada:

090501

Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

M

25,00

71,30

1.782,50

25,00

Extravassor do
reservatório subterrâneo

UN

2,00

57,74

115,48

2,00

Instalação sanitária

Será medido por unidade caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 75 mm, inclusive
grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

SUB-TOTAL =
100000

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

100100

Fornecimento e instalação de globo tipo drops:

100300

Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa
Será medido por unidade de luminária instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço pintada com ou sem
refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada fluorescente de 18/20/32/40 W,
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; inclusive o
fornecimento de lâmpada e reator e teste de funcionamento.

100302

Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor

100400

Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:

100401

Tomada universal 2 P+T

10.480,88

UN

3,00

137,23

411,69

3

Instalação
sanitária,depósito

UN

7,00

24,10

168,70

7,00

Bebedoruos,
palco,depósito, instalação
sanitária

UN

4,00

14,20

56,80

4,00

Luminárias e conjunto
motobomba

Será medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.

100403

01 tecla simples 10A - 250V
Será medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

100500

Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
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SERVIÇOS:Construção de quadra poliesportiva
ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética,
padrão ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não
remunera o fornecimento do suporte.
100501

Monopolar de 10 a 32 A

UN

4,00

18,84

75,36

4,00

QDC

100503

Bipolar de 10 a 50 A

UN

4,00

44,60

178,40

4,00

QDC

100506

Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma

UN

1,00

106,47

106,47

1,00

QDC

100600

Fornecimento, transporte e instalação de cabos:
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR
para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100602

Isolado de PVC seção 2,5 mm2

M

199,00

5,30

1.054,70

(5*2*2+22*2+5*3*2+10*3*3+25*3
)

Luminárias e tomadas

100603

Isolado de PVC seção 4,0 mm2

M

288,00

6,30

1.814,40

(28*2*2+7*2+25*2+56*2)

Refletores e alimentação
eletrobomba

100700

Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:

M

135,00

9,53

1.286,55

45*3

Entrada de energia ao
QDC

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento SINTENAX
e nível de isolamento a partir de 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100701

Isolado em PVC seção 10 mm2
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ANALISADO

ITEM
100707

DESCRIÇÃO
Cobre nú # 10mm² para aterramento

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

M

10,00

12,72

127,20

10

Aterramento QDC

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm², confeccionada em malha de
fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento
classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100900

Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de
diâmetro especificado, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para instalações de
telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento
de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de
rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas
instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

100901

Diâmetro 20mm (3/4")

M

144,00

19,01

2.737,44

28*2+7+25+56

Circuitos dos refletores e
alimentação eletrobomba

100904

Diâmetro 40mm (1 1/2")

M

45,00

30,13

1.355,85

45,00

Entrada de energia ao
QDC

101000

Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:

Circuitos internos a
quadra

Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia,
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

101002

Diâmetro 25mm (3/4")

M

77,00

9,07

698,39

77,00

101202

Caixa de passagem 4"x 2" sem placa
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de aço nº 18,
esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de
espelho.

UN

11,00

7,89

86,79

11,00
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

101204

Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada)
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal com fundo móvel de 4 "x 4", em
chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e
orelhas para fixação de espelho.

101206

Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para
reator.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

UN

3,00

8,68

26,04

3,00

UN

12,00

432,73

5.192,76

12,00

UN

1,00

241,26

241,26

1,00

Será medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, constituído por:
corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor; refletor interno em chapa de alumínio
estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, à
prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação, tipo "U", em
aço galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para lâmpadas: de vapor metálico de 400
W, ou vapor de sódio de alta pressão de 250 / 400 W, ou vapor de mercúrio de 250 / 500 W, ou mista de 250 /
500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de lâmpada e reator.

101400

Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor
Será medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, barramento, inclusive suporte
para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação
de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento
dos disjuntores.

101404

Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões modulares

120000

ESQUADRIAS METÁLICAS

120100

Fornecimento e instalação de:

120101

Passa prato / Porta / portão de ferro, completo

SUB-TOTAL =

M2

5,88

15.618,80

363,17

2.135,44

0,8*2,1+1*2,1*2

Instalação sanitária e
depósito

Será medido por área de passa prato / porta / portão instalado (m²).
O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portão de abrir ou correr, sob medida, com uma ou
duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura;
requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em
perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças,
fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; inclusive cimento, areia,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera
também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de
esmalte.
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ITEM
120103

DESCRIÇÃO
Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante

UNID.
M2

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

3,20

530,43

1.697,38

,8*1*4

Depósito e instalação
sanitária

Será medido por área de janela instalada (m²).
O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por
chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as
dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação e fixação da janela e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a
execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte, e instalação dos vidros cristal 4mm.

SUB-TOTAL =

3.832,82

130000

FERRAGENS

130100

Fornecimento e colocação de:

130200

Outros: (fornecimento e execução):

130201

Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de
1000 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessórios e a mão-de-obra necessária.

UN

4,00

226,13

904,52

4

130202

Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento
de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessórios e a mão-de-obra necessária.

UN

2,00

239,79

479,58

2

130204

Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria

M

15,36

110,01

1.689,75

3,81+2,43+1,56*8+1,7

Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).
O item remunera o fornecimento de Corrimão tubular duplo constituído por: tubo de aço galvanizado com
diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixação por meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de diâmetro e espessura de 2,5mm, com
parafusos auto-atarrachantes, e através de chumbador metálico com rosca e porca com diâmetro de 1/4 “de
polegada em pisos de concreto revestidos ou não; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com
textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme
determina NBR 9050; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o chumbamento das grapas com
roscas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra
necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante.
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

130209

Guarda-corpo em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" (usado
em rampas)

M

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

12,64

517,80

6.544,99

2,35+3,89+1,6*4

Será medido pelo comprimento de corrimão com guarda-corpo, instalado (m).
O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituído de tubo de aço galvanizado com 2” de diâmetro
e montantes verticais em tubos de aço galvanizado com 2” de diâmetro espaçados em no máximo 90cm entre
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambietes externos de 1,30m..
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimão duplo ( 22cm de distância entre eles)
em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2” , com resistência à carga mínima de 900 N, aplicada em
qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme
determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de aço de 1”; com altura de 0,80 m para
ambientes internos e 1,00m para áreas externas, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação completa do guarda-corpo com corrimão duplo. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante.

SUB-TOTAL =
140000

REVESTIMENTO

140100

Execução de:
Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e =
20mm

140101

M²

47,16

9.618,85

26,65

1.256,81

(1,82*3*2+2,11*3*2)*2

11.493,73

(28-4,71,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,5
+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5*2+
4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,24*0,5
2+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,78*1,82+
3,74*2,58-1,6*1,5+4,78*1+2,02*1(1,82*3*2+2,11*3*2)*2

3.433,42

(28-4,71,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,5
+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5*2+
4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,24*0,5
2+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,78*1,82+
3,74*2,58-1,6*1,5+4,78*1+2,02*1

Instalação sanitária

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço.

140102

Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia

M²

440,54

26,09

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução
do reboco.

140104

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

M²

487,70

7,04
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

47,16

52,15

2.459,39

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

140107

Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive c/
rejuntamento interno ou externo

M²

(1,82*3*2+2,11*3*2)*2

Instalação sanitária

2,11*1,82*2

Instalaçao sanitária

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as características:
A) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm;
B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );
C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa
colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os
serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

SUB-TOTAL =
150000

PISOS E RODAPÉS

150100

Fornecimento e assentamento de pisos, em:

150104

Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor
branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive
rejuntamento

2

M

7,68

18.643,36

74,38

571,27
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ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

M²

48,92

77,91

3.811,36

31*2*0,4+21*2*0,4+1,5*8*0,4+1,2
4*0,4+2,5*0,4+0,6*0,4*2+1,36*0,4

Passeio lateral, palco e
bebedouros

M2

8,14

44,98

366,19

1,82*2,11*2+0,64*0,36*2

Instalaçao sanitária e
sóculo

Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as
características:
A) Dimensões: Até 2.025 cm²
B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ;
C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 1.000 N;
F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
H) Resistente a gretagem;
I) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-deobra necessária
para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da
argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera
também o rejuntamento.

150115

Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com
argamassa de cimento e areia
Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se
as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 40 x
40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em várias cores, cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a
mão-de-obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento;
assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada,
conforme exigências das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendações dos fabricantes. Não remunera os
serviços de regularização da superfície.

150300

Contra- piso e regularização:

150301

Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm
Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-de-obra necessária para o
apiloamento do terreno e execução do lastro.

150405

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem
revestimento com argamassa de cimento e areia

2

M

269,64

55,20

14.884,11

31*2*1,5+18*1,5*2+1,2*15,8+9*1,78+(2
Perímetro externo e área
8-1,82)*2,3interna de circulação da
15,8*1,1+2,04*16+(2,35+1,36+1,36+3,89
quadra
)*1,36
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO

TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO

Será medido pela área de piso concretado (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto,
preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local.

SUB-TOTAL =
170000

PINTURA

170100

Pintura:

170103

Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos)

2

M

17,33

19.632,92

16,66

288,71

1,82*2,11*2+3,74*2,58

Laje de cobertura

9.268,34

(28-4,71,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,5
+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5*2+
4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,24*0,5
2+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,78*1,82+
3,74*2,58-1,6*1,5+4,78*1+2,02*1(1,82*3*2+2,11*3*2)*2(1,82*2,11*2+3,74*2,58)

Alvenaria conforme
consta em projeto

1*,2*2

Instalaçao sanitária

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100%
acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do
fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.

170203

Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador

M²

423,21

21,90

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrílica; revestimento
texturizado 100% acrílico, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessórios; e a mãode-obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento
texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante.

SUB-TOTAL =
180000

BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS

180100

Execução de:

180110

Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm

M²

0,40

9.557,05

211,48

84,59
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PREÇO UNITÁRIO

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO

TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO

Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²).
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura
de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o
assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o
preparo prévio da superfície.

SUB-TOTAL =
200000

QUADRA

200100

Execução de:

200105

Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos

84,59

M2

294,03

18,84

5.539,56

(18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)

Áre de jogos da quadra

M

180,00

3,89

700,20

180

Áre de jogos da quadra

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
O item remunera o fornecimento de tinta à base epox, com alta resistência à abrasão, acabamento
microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mãode-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do
fabricante; aplicação da tinta epox, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base,
quando necessário.
200106

200200

Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de
largura, aplicada com trincha)
Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m).
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores,
conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com
refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a
aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura.
Alambrados e portão
O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura
determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em
(m)
Constituído por:
A) Fornecimento e instalação de montantes verticais, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados
de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados
diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre
colunas;
B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior
e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM
A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm;
C) Fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50
mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento
lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração e de arame em fio de
aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarração da tela aos montantes verticais
e travamentos.
D) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para: aplicação em uma demão
de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado.
E) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
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DESCRIÇÃO

UNID.

200201

Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço
galvanizado, h=1m

200202

Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de aço
galvanizado, h=2m

200204

Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado
Será medido por área de portão instalado (m²).
O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com altura até 2,50
m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 1 1/2" e espessura de 2,25 mm; requadro interno em barra
chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela de 2" fio 12 # 1/2" , com acabamento de pontas
dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. O item remunera também o fornecimento
de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, aplicação de zarcão e esmalte em duas demãos
cada.

200300

Outros

200301

Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

M

10,24

147,73

1.512,76

10,24

Fechamento fundo do
palco

M

104,85

247,86

25.988,12

(28-4,7)*2+18+21,62*2-3,94,5+3,75+1,66

Conforme projeto
fechamento lateral e área
de jogos

M²

45,75

351,33

16.073,35

1,5*3,5*3+3*1,3*2,5+4,05*2,5*2

CJ

1,00

4.376,12

4.376,12

1

M³

14,70

116,26

1.709,21

(18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,05

Será medido por conjunto de equipamentos (cj).
O item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de:
A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços: execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro
galvanizado inclusive tubo dreno; fornecimento e instalação de trave removível, nas dimensões oficiais de 3 x 2
x 1 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em
esmalte, fornecimento e instalação de rede para a trave em náilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com
espessura de 2 mm.
B) Tabela completa, com suporte para basquete com a sua respectiva rede, todos os materiais, equipamentos
e mão-de-obra necessária para a execução de esperas para fixação do tubo de sustentação da tabela em tubo
de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado inclusive tubo dreno, fornecimento e instalação de
tabela removível para basquete nas dimensões de 180 cm de comprimento por 120 cm de altura, e ter seu
centro geométrico a 328 cm do piso acabado. A tabela é fixada ao poste de sustentação, o qual é encaixado
nas esperas de PVC no piso, o suporte e tabela em aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm , com pintura a
óleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de náilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela à base
de estireno butadieno.
C) Par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços de esperas para a fixação dos postes, em tubo de PVC, com tampas
removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno; fornecimento e instalação de par de postes removíveis
para voleibol, em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3", providos de ganchos especiais para a fixação da
rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte, fornecimento e instalação de rede para voleibol de
náilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.
200302

Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg)

Área de jogos
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

KG

646,87

19,14

12.381,10

(18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*2,2

Laje de piso da quadra

M³

23,52

546,17

12.847,32

(18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,08

Laje de piso da quada

Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³):
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o
apiloamento do terreno e execução do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plástica preta e a
mão-de-obra necessária para a aplicação da lona na área do piso coberto pelo colchão de brita.

200304

Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e
arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2
Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138,
transporte e colocação; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores,
emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

200305

Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento
mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico
superficial
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
O item remunera o fornecimento e lançamento de concreto usinado com resistência mínima à compressão de
25 Mpa, o adensamento através de vibradores de imersão e réguas vibradoras e o desempeno utilizando
desempenadeiras mecânicas, o requadro em forma de juntas serradas e de construção, remunera também a
aspersão contínua de água nas horas subseqüentes à concretagem e durante os 14 dias seguintes e o corte das
juntas de dilatação que será executado com serra mecânica provida de disco diamantado com a profundidade
do corte de no máximo 3 cm e o fornecimento e instalação de formas e barras de tranferência.

200308

Tela de nylon (malha 10 X 10 cm)

M²

514,61

20,00

10.292,23

18*28+4,78*2,22

Proteção reservatório
superior e sob toda a área
de projeção de cobertura
para proteger refletores e
telhas

M²

504,00

174,65

88.023,60

18*28

Área de projeção da
quadra

Será medido pela área instalada (m²).
O item remunera o fornecimento e instalação de tela de náilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura
de 2 mm na cor verde. remunera também acessórios para instalação.
200403

Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço A 36,
inclusive montagem
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UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

744,74

84,99

63.295,11

Será medido pela projeção horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vão de 20 m (m²).
O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36 de todos elementos necessários
para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, terças etc., incluindo chapas de ligação, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fábrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e
instalação completa se todos elementos necessários , remunera também o preparo da superfície das peças
por meio da utilização de Zarcão e a execução de serviços como a limpeza da superfície, lixamento final,
remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte.

200404

Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm

M²

18*28*1,034+28*2*2+18*3,1*2

área de projeção da
quadra mais empenas
mais saias

Será medido pela área, de projeção horizontal, da cobertura executada (m²).
O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil ondulado, com no
mínimo 0,5mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas, em
estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra
necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas, em coberturas com
curvatura.

SUB-TOTAL =

242.738,68

230000

LIMPEZA

230100

Limpeza:

230101

Limpeza Geral da edificação
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

M²

504,00

5,32

2.681,28

18*28

230201

Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 100m

M³

40,00

39,40

1.576,00

40

240000

LEVANTAMENTOS, E PROJETOS

240100

Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural

SUB-TOTAL =

4.257,28
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SERVIÇOS:Construção de quadra poliesportiva
ANALISADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

572.825,09

LOCAL DE INTERVENÇÃO
MEMÓRIA DE CALCULO

QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

UN

1,00

992,16

992,16

1

Será medido por área de levantamento planialtimétrico e cadastral executado (un).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de levantamento
planialtimétrico e cadastral em áreas urbanas e suburbanas até 2.000m², destinado à regularização, projetos
viários e de infra-estrutura e urbanização, compreendendo: o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes, edificações, postes de rede pública de eletrificação,
tampões com as respectivas identificações, guias, sarjetas, muro de arrimo, taludes e a elaboração das peças
gráficas pertinentes. De acordo com a norma NBR 13.133/94 e lei federal 10.267/01, também remunera o
fornecimento de projeto planialtimétrico, contendo todas as informações e detalhes levantados de acordo
com o padrão da Secretaria Estadual de Educação (SEE MG), inclusive respectivo memorial descritivo. O
projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1 e devem seguir as seguintes premissas:
Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 ou posterior e
apresentados da seguinte forma:
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Diretoria de
Rede Física das Regionais, para a execução do projeto executivo;
- A entrega do projeto final, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Física das Regionais, deverá ser
constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg"
em "compact disc" (CD Rom).
- A entrega do memorial descritivo em formato "doc" ou "docx" no mesmo DR Rom dos arquivos de projeto.

240101

Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m²

240200

Projetos
Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalização ou terceiros conforme o caso
(un).
O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a
execução completa da obra de acordo com o padrão da Secretaria Estadual de Educação (SEE MG), inclusive a
concessão dos direitos autorais referentes ao projeto para a Caixa Escolar. O projeto deverá ser constituído
por: peças gráficas no formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme
relação abaixo:
A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 ou posterior
e apresentados da seguinte forma:
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Diretoria de
Rede Física das Regionais, para a execução do projeto executivo;
- A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Física das
Regionais, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico
com extensão "dwg" em "compact disc" (CD Rom).
B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de
cálculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

240201

Projeto executivo de arquitetura em formato A1

UN

1,00

1.571,81

1.571,81

1

240202

Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1

UN

1,00

1.387,24

1.387,24

1
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240203

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1

UN

1,00

1.464,96

1.464,96

1

240206

Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto

UN

2,00

1.309,31

2.618,62

2

240207

Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica

UN

2,00

1.781,79

3.563,58

2

240209

Projeto executivo de drenagem pluvial

UN

1,00

1.183,78

1.183,78

1

SUB-TOTAL =

12.782,15

260000

OUTROS

SETOP
Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno)
ED-50734

M

24,93%
22,88%

6,80

16,80

SUB-TOTAL =
TOTAL CUSTO =
BDI PROJETO =
BDI OBRA =
TOTAL GERAL =

114,24

4,26+0,36+2,18

Alvenaria de fechamento
superior na laje de
cobertura das instalações
sanitárias

114,24
465.953,01
3.186,59
103.685,49
572.825,09
BASE
SETOP, SIDECAP, PINI,
ORSE,SINAPI ABR/21

Liomar Gonçalves de Souza

Eng Civil

CREA-MG:225760/D

04/04/2022

João Odeom de Arruda
Prefeito Municipal de Lamim
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