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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇO N° 04/2021 

 

 

Razão Social: ____________________________________________________________ 

Nome Fantasia: __________________________________________________________ 

CNPJ Nº: _________________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________ 

Fone(s)/Fax: (___)______________________ Celular(es): (___)_____________________ 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, 

bem como seus respectivos anexos. 

 

Local e data:  ,  de  de  . 

 

 

  

Assinatura 

 Obs: Preenchimento com “letra de 
forma” 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Cupira-PE, através do e-mail licitacao@cupira.pe.gov.br 

A não remessa do recibo exime a pregoeira e equipe de apoio da  responsabilidade de 

deixar de comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

mailto:licitacao@cupira.pe.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE 

 

I.  REGÊNCIA LEGAL 

LEI 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores. 

 

I.       II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE/  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

         III. MODALIDADE   IV. PROCESO LICITATÓRIO 

           TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021          Nº 032/2021 

 

V. OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para execução 

da obra de REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO 

com material e mão de obra por conta da empresa, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

 

I Minuta do Contrato;  

II Modelo de Procuração; 

III 

PROJETO BÁSICO 

 

 Projeto Básico. 

 Peças Técnicas Orçamentárias: 

 Quadro de Composição de BDI;  

 Planilha Orçamentária – PO: 

 Cronograma Físico- Financeiro- CFF 

 Memória de Cálculo explicativo  

 Peças Técnicas Gráficas (Projetos)  

 Anexos e Outros 

 

IV Modelo de Declaração de Mão de Obra de Menor; 

V Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

VI 
Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação; 

VII 
Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital e Atendimento às 

Exigências de Habilitação; 

VIII Modelo declaração de elaboração independente de proposta; 

IX Modelo Declaração de Visita (facultativo). 
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VI. TIPO / CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
VII. PRAZO DE EXECUÇÃO 

MENOR PREÇO GLOBAL  

 

02 (DOIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA 

ORDEM DE SERVIÇO. 

 

VIII. REALIZAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Cupira –-Localizada na Rua Desembargador Felismino Guedes, 

nº 135, Centro, Cupira - PE. Telefone – (081) 3738-1370. 

 

INFORMAÇÃO: Só será permitida a entrada de apenas um representante de cada 

empresa, este deverá estar com máscara, sendo disponibilizado pela Prefeitura 

materiais para higienização dos licitantes, devendo ser respeitado o distanciamento 

mínimo entre todos os participantes da seção pública e procedimentos adotados em 

respeito às normas sanitárias para o enfrentamento da COVID 19. 

 

 

IX. DATA E HORA PARA ABERTURA DA SESSÃO 

 

DIA 25/10/2021 ÀS 09:00 HORAS 

 

X. ACESSO AO EDITAL/SOLICITAÇÃO 

Pela internet no portal da transparência Municipal sitio 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia e/ou através de solicitação por E-mail: 

licitacao@cupira.pe.gov.br 

 

XI. ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

Licitação serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das 7h às 

13h, na Sala da CPL, localizada na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, 1º 

Andar, Centro, Cupira - PE ou através do E-mail: licitacao@cupira.pe.gov.br  

 

XII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos serão procedentes da seguinte dotação orçamentária: 

 

20 – Poder Executivo 

13 – FUNDEB  

12.361.1201.1052.0000 – Gestão Política de Educação; Construção, Ampliação de 

Unidades Escolares. 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

 

XIII. PRESIDENTE DA CPL  

Sra. BÁRBARA GORELLE DA SILVA MÉLO 

Designada pela Portaria nº 02/2021, na data de 02 de Janeiro de 2021. 

 

mailto:licitacao@cupira.pe.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

 

01.00– PREÂMBULO 

 

01.01 – O Município de Cupira-PE, por ordem de seu Exmo. Sr. Prefeito a fim de 

atender a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais pertinentes, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09 (nove) horas do dia 25 de Outubro  de 2021, na Sala 

da CPL da Prefeitura Municipal de Cupira localizado na Rua Desembargador Felismino 

Guedes, nº 135, Centro, Cupira - PE, perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, serão 

recebidos e iniciada a abertura dos envelopes, referente aos documentos de habilitação e propostas 

de preços, a partir da referida data e horário, através da execução indireta sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo 

“MENOR PREÇO GLOBAL” ofertado para execução do objeto do presente Edital. 

OBSERVAÇÃO:  Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão  

adiada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora, salvo 

disposição em contrário. 

 

02.00 – OBJETO 

 

02.01 – Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para 

execução da obra de REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO com material e mão de obra por conta da empresa, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

 

03.00 – DOS PRAZOS 

           

 03.01 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contado a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura 

deste certame, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até 

sua ulterior decisão. 

 

03.02 – O prazo de execução do objeto será de 2 (dois) meses, contados da assinatura da 

Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro constante do 

Anexo III do edital. 

 

03.03 - O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo 

tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

 

 03.04 – A licitante vencedora será convocada  para assinar o instrumento de contrato, 

devendo fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da 
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convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei nº 

8.666/93 e  demais normas legais pertinentes. 

 

04.00 – PARTICIPAÇÃO 
 

 04.01 – Os envelopes lacrados contendo, os documentos de Habilitação e a Proposta de 

Preços, poderão ser entregues por procurador da empresa proponente, devidamente munido do 

instrumento de procuração, ou por seu representante legal, mediante a comprovação através do 

contrato ou estatuto social e/ou suas alterações, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, no dia, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital. Em caso de entrega por simples 

portador, o licitante não terá representação na sessão inaugural do certame, devendo os referidos 

envelopes conter, além do nome ou timbre da licitante, os seguintes sobrescritos em suas partes 

exteriores: 

  

ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da 

obra de REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA 

ALVES DO NASCIMENTO com material e mão de obra por 

conta da empresa, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

  De acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e 

seus anexos. 

   

 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e e-mail da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da 

obra de REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA 

ALVES DO NASCIMENTO com material e mão de obra por 

conta da empresa, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e e-mail da empresa licitante] 

 

04.01.01 – Os documentos mencionados no subitem 04.01 deste Edital, que dizem 

respeito à procuração e à prova da representação legal, no ato da entrega dos 

envelopes lacrados, deverão estar fora dos mesmos e permanecerão retidos em 

poder da Comissão Permanente de Licitação – CPL para instrução do processo. 
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04.02 - A procuração mencionada no subitem anterior poderá ser pública ou particular. 

Nesta última hipótese, deverá ser lavrada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante, 

podendo usar o modelo do Anexo II deste Edital, dos quais deverá conter, no mínimo, os 

poderes nela mencionados.  

 

 04.03 – Em caso de representação por PROCURADOR E/OU SÓCIO, a pessoa indicada 

deverá entregar, juntamente com a representação legal mencionada nos subitens anteriores, seu 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ou CÓPIA DEVIDAMENTE AUTENTICADA. 

 

04.04 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria 

licitante, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que 

autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou 

ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à Comissão Permanente de 

Licitação - CPL o direito de exigir a apresentação dos originais, a seu critério. 

 

04.04.01 – Poderá o licitante solicitar autenticação de documentos até 1 hora antes 

do início da sessão, para os casos da licitante optar em incluir os originais e cópias 

no envelope de habilitação, informamos que os mesmos poderão ficar retidos no 

processo até que perdure os prazos recursas e abertura dos mesmos. 

 

04.05– Não poderão participar desta licitação:  

 

  04.05.01– Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

04.05.02 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo 

Município de Cupira-PE; 

 

 04.05.03 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

 04.05.04 - Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade 

inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Ao participar do presente certame, o 

licitante declara tacitamente que não emprega menor, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

 04.05.05 - Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

  04.05.06 - Servidor Público do Município de Cupira.  

 

05.00 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

05.01 – Em se tratando de MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

posteriores, para que possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, será 
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necessário apresentar os documentos abaixo relacionados no credenciamento, juntamente com os 

envelopes de habilitação: 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 

Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

 

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 

123/2006; (O BALANÇO DEVERÁ SER DE 2020). 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

– CNPJ; 

 

 

05.02 - Os documentos relacionados no subitem anterior poderão ser substituídos pela 

certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena 

Empresa, vinculada à Presidência da República, desde que emitida no exercício em curso. 

 

05.03 – A empresa deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo 

constante do ANEXO V deste edital, devendo a declaração ser apresentada fora dos envelopes. 

 

05.04 - Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, 

federal, e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação das políticas públicas e o 

incentivo a inovação tecnológica, observados as seguintes regras: 

05.04.01 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. Considera-se restrição a não apresentação 

da referida documentação, bem como a verificação da não regularidade fiscal ou 

trabalhista, que poderá ser feita no momento da sessão ou em diligência realizada 

a critério da presidente da CPL. 

05.04.02 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade FISCAL E 

TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006. 
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OBS: Entende-se como restrição a não apresentação de quaisquer dos 

documentos acima descritos.  

05.04.03 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43 

da Lei Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

05.04.04 – Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, conforme dispões o art. 44, § 1° da Lei 

Complementar nº 123/06. 

05.04.04.01 – Nesta modalidade (TOMADA DE PREÇO), o intervalo 

percentual estabelecido no § 1° do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 será 

de até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço.  

05.04.05– Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

05.04.05.01 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

05.04.06 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 

44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

05.04.07 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecido no § 1º do 

art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

05.04.08 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da 

Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

05.04.09 – O disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará 

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 
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06.00 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 06.01 - Como condição prévia ao exame da documentação, a CPL verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), a qual será 

realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 

da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

 06.02 - Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.  

 

 06.03 - Não ocorrendo inabilitação por sanção, para fins de habilitação a esta Tomada de 

Preços, deverão as licitantes interessadas apresentar os seguintes documentos: 

 

07.00 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

07.01 - Registro comercial, no caso de empresa individual, em caso de sociedade 

empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração 

contratual ou consolidação contratual, devidamente registrado na Junta Comercia, e, no caso de 

Sociedades por Ações, da apresentação da Ata, devidamente arquivada no órgão comercial 

competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores, devendo ser apresentada 

comprovação da publicação pela imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos 

sociais a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação. 

 

07.02 - Cópia do Documento de Identificação do(s) Sócio(s) e do 

Representante(s)/Procurador(es) da(s) empresa(s) licitante(s), caso seja representada por 

procuração.  

 

 07.03 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CADASTRAMENTO: 

 

07.03.01 - CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO – CADFOR/PE obtido na Gestão de Compras, Contratos e Licitações da 

Secretaria de Administração do Governo do Estado de Pernambuco, ou no SISTEMA DE 

CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, conforme o disposto 

nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, com 

respaldo no art. 34, § 2
º 
da Lei 8.666/93. 

 

08.00 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

08.01 - Os documentos de qualificação técnica estão descritos no Projeto Básico - Anexo 

III item 09 (DA HABILITAÇÃO), parte integrante deste edital.  

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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08.02 - 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

declarando ter a empresa licitante fornecido produtos e ou serviços compatível e pertinente com o 

objeto deste Edital, conforme especificações constantes nos lotes/itens devendo os atestados 

conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA possa valer-se para manter contato com a empresa 

declarante. 

 

08.03 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA: 

 

08.03.01 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, havendo qualquer situação fortuita, deverá essa ser devidamente 

justificada nos autos do processo. Sendo então analisada sua aceitação pela pregoeira. 

08.03.02- Certidão Negativa para fins de Licitação expedida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado da sede da licitante, referente aos processos judiciais eletrônicos. Para licitantes 

sediadas no Estado de Pernambuco, deverá apresentar certidões de 1º e 2º graus expedidas através 

do site www.tjpe.jus.br/certidão. Empresas sediadas em outros estados que não possuem processos 

eletrônicos deverá apresentar justificativa.  

08.03.03 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(2020), apresentados na forma da lei, vedada substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

08.03.04 - Comprovação da boa situação financeira da empresa, baseado através 

de índice de Liquides corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e solvência Geral (SG) resultantes da 

aplicação das formulas abaixo, sendo considerado habilitada a empresa que apresentar resultado 

igual ou superior a 1,0 (um), nos índices abaixo indicados: 

 

LC=  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Circulante + Exigível a Longo prazo 

 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + exigível a longo prazo 

 

OBS: O Balanço patrimonial deverá ser devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou na forma exigida pela Lei - SPED.  Quando se tratar de sociedade 

constituída a menos de 01 (um) ano, esta deverá apresentar apenas o Balanço de Abertura. 

 

08.03.05 - Prova de que possui, até a data da apresentação das propostas deste Edital, 

capital social integralizado ou patrimônio líquido de no mínimo R$ 28.823,91 (vinte e oito mil 

oitocentos e vinte três reais e noventa e um centavo) correspondente a 10% do valor orçado 

para o objeto da licitação, comprovado mediante certidão da Junta Comercial, alteração do 

Estatuto ou Contrato da Sociedade, devidamente arquivadas na Junta Comercial, ou balanço 

patrimonial atualizado e elaborado em observância à legislação pertinente. 
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08.04 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA: 

 

08.04.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF). 

08.04.02 - Prova de inscrição no Cadastro Estadual. 

08.04.03 - Prova de inscrição no Cadastro Municipal. 

08.04.04 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida 

conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, 

abrangendo inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa; 

08.04.05 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede 

do licitante, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

08.04.06 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou 

sede da licitante ou certidão positiva com efeitos de negativa;  

08.04.07 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa 

Econômica Federal; 

08.04.08 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

08.05 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 

08.05.01 - As declarações constantes dos Anexos IV, V, VI, VII, VIII e IX devem seguir 

juntamente com os documentos de habilitação. 

. 

08.05.02 – Será considerada como válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 

data da respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se 

houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do 

documento, devendo a licitante apresentar juntamente com a certidão/documento a cópia da 

referida legislação ou dispositivo. 

  

09.00 – PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº. 02 

 

09.01 – As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, impressas em papel timbrado da licitante, deverá ser apresentada 
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em 01 (uma) via, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as 

folhas, devendo a última ser datada e assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante ou 

procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, 

contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total, para cada Lote e ainda: 

 

09.02 – As propostas de preços deverão ser elaboradas, conforme Projeto Básico item 10, 

parte integrante deste edital. 

 

09.02.01 – Prazo de validade da proposta, deverá ser de 60 dias  

 

09.03 – Os preços ofertados serão considerados fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 

meses. 

 

09.04 – Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais. 

 

09.05 – Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos 

antecipados de quaisquer etapas ou serviços. 

 

10.00 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

 10.01 - Os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), recebidos 

simultaneamente com os envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), em sessão pública, serão 

abertos pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, na presença das licitantes, sendo os 

documentos neles contidos rubricados pelas licitantes presentes que assim desejarem e pela 

mencionada Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 

 10.02 - Após a Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL declarar encerrado 

o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 

10.03 - Nessa mesma sessão pública, a critério da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, poderão ser analisados os documentos contidos no envelope nº 01 e anunciado o resultado 

da habilitação, podendo a Comissão Permanente de Licitação - CPL proceder a abertura do 

envelope nº 02, desde que haja desistência expressa ao direito de recorrer, por parte de todas as 

licitantes, ou designar o dia e a hora da sessão pública em que serão abertos o(s) envelope(s) nº 02 

da(s) licitante(s) habilitada(s), respeitados os prazos recursais, devendo o(s) envelope(s) nº 02 

(PROPOSTA DE PREÇOS), devidamente lacrado(s) e rubricado(s) externamente pelos presentes, 

permanecer(em) sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 

10.04 – A(s) licitante(s) inabilitada(s) terá(ão) sua(s) respectiva(s) proposta(s) de preços, 

(envelopes nº 02), devolvida(s) fechada(s), após o término dos prazos recursais, ou após sua 

renúncia expressa, com registro em Ata da sessão pública. 

 

10.04.01 – A(s) licitante(s) inabilitada(s) deverá(ão) retirar sua(s) proposta(s) no prazo 

de 06 (seis) dias úteis, contado da data da intimação do ato, caso não esteja(m) 

presente(s) na sessão em que foi(ram) declarada(s) inabilitada(s). Decorrido este prazo 

e o de recurso, sem que a(s) proposta(s) seja(m) retirada(s), a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL providenciará a sua destruição. 
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 10.05 - Após a abertura do(s) envelope(s) nº 02, a(s) proposta(s) nele(s) contida(s) será(ão) 

lida(s) pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo em seguida ser(em) 

rubricada(s) folha a folha por todos os presentes. 

 

 10.06 - Em qualquer das fases do processo licitatório, a Comissão Permanente de Licitação 

- CPL poderá exigir esclarecimentos por escrito, ou realizar diligencias para melhor analise e 

julgamentos de qualquer licitante, desde que não resulte em alteração da documentação e da(s) 

proposta(s). 

 

10.06.01 – Como resultado dessa analise poderá ser incluído quaisquer documentos 

necessários no processo de licitação.  

 

 10.07 - Em cada uma das fases do certame licitatório, a Comissão Permanente de Licitação 

- CPL, caso julgue conveniente, poderá suspender a respectiva sessão pública, a fim de que tenha 

melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade, se 

possível e necessário, nova data e horário em que voltará a reunir-se com a(s) licitante(s). 

 

 10.08 – Da(s) reunião(ões) da Comissão Permanente de Licitação – CPL que digam 

respeito ao recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02; ao julgamento de habilitação e propostas; 

e/ou outros assuntos pertinentes, que se façam necessários, será(ão) lavrada(s) ata(s) 

circunstanciada(s), devendo esta(s) ser(em) assinada(s) pela Comissão Permanente de Licitação -  

CPL e por todos os presentes. 

 

 10.09 - Todos os atos relativos ao processamento da presente licitação serão realizados 

pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, na rua Des. Felismino Guedes, 135, Centro, 

Cupira-PE. 

 

11.00 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.01 - As propostas de preços serão julgadas e classificadas obedecendo ao critério de 

“MENOR PREÇO GLOBAL” ofertado. 

 

11.02 - Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário e/ou total superiores 

ao descritos em planilha orçamentária parte integrante deste edital 

  

11.03 – De acordo com o disposto nos arts. 40, inciso X; 44, § 3º e 48, inciso I e II, da Lei 

nº 8.666/93, e posteriores alterações legais, ficam definidos, a seguir, os critérios de aceitabilidade 

dos preços unitários: 

 

11.03.01 – Será (ão) desclassificada (s) a(s) proposta(s) que apresentar(em) preços 

unitários superiores aos preços unitários de referência da Prefeitura de Cupira, 

constantes do Anexo III, que já se encontram com BDI, ou ofertar(em) preço(s) 

manifestamente inexequível (is). 

 

11.03.01.01 – Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles cujos 

valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

a) média aritmética de cada um dos valores unitário e/ou total das 

propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Prefeitura de Cupira, constantes do Anexo III; ou 
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b) valores respectivos orçados pela Prefeitura Municipal de Cupira. 

 

11.03.01.01.01 – Entende-se por valores orçados pela Prefeitura 

de Cupira os preços unitários e/ou total de referência constantes 

do Anexo III - planilha orçamentária. 

11.03.02 - Não serão admitidas cotações de preços diversos para serviços idênticos, a 

não ser que seja incluída, juntamente com a proposta, justificativa técnica para tal.  

 

11.03.03 – Verificada, através de parecer fundamentado por quem Elaborou o 

Orçamento, a viabilidade da proposta, será a mesma admitida a julgamento. Caso 

contrário, poderá ser desclassificada. 

 

11.04 – Não serão tomadas em consideração nas propostas quaisquer vantagens não 

previstas neste Edital, nem ofertas de redução sobre a de menor preço. 

 

11.05 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá fixar às licitantes o prazo 

de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas que motivaram a decisão, conforme Art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93. 

 

11.06 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, 

em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

 

11.07 - Sempre que julgar necessário, a Comissão Permanente de Licitação - CPL solicitará 

parecer técnico e/ou jurídico sobre as propostas apresentadas, como também promover diligências. 

 

11.08 - As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente, a partir da que 

contiver o menor valor e aceito. 

 

11.09 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitário e/ou total simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.     

 

12.00 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

12.01 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar os resultados dos 

julgamentos da presente Tomada de Preços, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, será utilizado o Diário Oficial dos Municípios de 

Pernambuco (AMUPE) e portal da transparência do município no sitio 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/ 

 

13.00 – RECURSOS 

 

13.01 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou do Prefeito de Cupira, 

decorrentes da aplicação da legislação em que se fundamenta a presente licitação, cabe recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/
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13.01.01 - Habilitação ou inabilitação da licitante; 

 

13.01.02 - Julgamento das propostas; e 

 

13.01.03 - Anulação ou revogação da licitação. 

 

13.02 - A intimação dos atos referidos acima será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos nos subitens 13.01.01 e 13.01.02 deste Edital, se presentes os 

representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 

comunicação direta às licitantes e lavrada em Ata. 

 

13.03 - Os recursos previstos para os casos mencionados nos subitens 13.01.01 e 13.01.02 

deste Edital terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente 

razões de interesse público, atribuir aos recursos interpostos referidos no subitem 13.01.03 deste 

Edital, eficácia suspensiva. 

 

13.04 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

13.05 - O recurso será dirigido ao Prefeito de Cupira, por intermédio da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

13.06 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada às licitantes. 

 

14.00 – HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO 
 

14.01 – Decidido(s) o(s) recurso(s) eventualmente interposto(s), quanto ao julgamento das 

propostas, o resultado da licitação será submetido ao Ordenador de Despesa para homologação e 

adjudicação do objeto da licitação à vencedora do certame. 

 

14.02 – A licitante vencedora será convocada para assinar o respectivo instrumento 

contratual, de acordo com a minuta constante do Anexo I, no prazo definido no subitem 03.03 

deste Edital.   

 

15.00 – DA IMPUGNAÇÃO 

 

15.01 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. Estando em conformidade com exigência no Art. 41 

§ 2
o
 da Lei 8666 de 1993. 

15.02 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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15.03 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do 

art. 113 da referida Lei. 

16.00 – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.01 – As hipóteses de rescisão contratual estão estabelecidas na minuta do contrato.  

 

17.00 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.01 – Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do Contrato, bem como os salários dos profissionais envolvidos na execução do objeto 

deste contrato são de responsabilidade única e exclusiva da Contratada. 

 

17.02 – Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de 

modo a possibilitar seu funcionamento imediato. 

17.03 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município 

de Cupira ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas 

ou destruições, isentando o Município de Cupira de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

17.04 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do Contrato, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes. 

17.05 - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação do objeto licitado. 

17.06 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Ordenador de Despesas, nos 

termos da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

17.07 – As licitantes interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca da presente 

licitação deverão solicitá-los por escrito, até 05 (cinco) dia útil anterior à sessão inaugural, através 

de documento assinado por seu representante legal ou procurador com poderes para tal 

(documento comprobatório devidamente anexado), devendo o mesmo ser enviado por e-mail: 

licitacao@cupira.pe.gov.br, vale ressaltar que o expediente é de 07h às 13h. A Comissão 

Permanente de Licitação - CPL prestará as informações requeridas em até 02 (dois) dias úteis 

antes da sessão inaugural acima referida. 

17.08 – A presente licitação, a juízo do Município de Cupira, poderá ser revogada por 

interesse público ou anulada por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, assegurado aos 

interessados ampla defesa. 

17.09 – O Edital completo será disponibilizado para consulta através da internet no site da 

Prefeitura Municipal de Cupira-PE - Portal da Transparência ou quando solicitado através de e-

mail no endereço: licitacao@cupira.pe.gov.br, ou ainda através de retirada do Edital na referida 

Comissão, a interessada deverá apresentar CD-ROM ou Pen Driver, a fim de que seja procedida 

mailto:licitacao@cupira.pe.gov.br
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sua transcrição por cópia. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 

do objeto desta Licitação serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação diariamente, das 

8h às 13h, na Sala da CPL, no endereço constante no preambulo deste Edital ou Telefone (081) 

3738-1370. 

 

 

Cupira, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

José Maria Leite de Macêdo  

Prefeito 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO I  

 MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

CONTRATO Nº ____/2021 

 

         Contrato de obra que firmam, como Contratante, o MUNICÍPIO DE CUPIRA, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.191.799/0001-02, com sede 

na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, Centro, Cupira – PE, representado legalmente 

por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, nº 90, bairro Centro, Cupira-PE, portador do 

CPF/MF sob o nº 024.235.964-72 e da CI nº 571.568 SSP-PE, através da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO, neste ato representado pelo Secretário Municipal, o Sr. 

JOÃO EUDES DUARTE, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.608.613 SSP/PE e do CPF nº 

184.145.754-04, residente e domiciliado na rua Vereador Júlio Leitão de Melo, n° 48, Centro – 

Cupira/ PE, a empresa ______________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 

___________, com sede na Rua/Av ________________ nº ___, na cidade de __________, neste 

ato legalmente representada pelo(a) Sr.(a) __________________, (dados pessoais)*, com respaldo 

no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 

004/2021 do tipo “menor preço” ofertado, através da execução indireta, sob o regime de 

empreitada por preço unitário, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como 

sob as cláusulas e condições seguintes: 

 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento de 

procuração. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 

Este Contrato, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas 

cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

 Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para 

execução da obra de REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO com material e mão de obra por conta da empresa. 

  De acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e seus anexos. 

 

 

§ 1º - Os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das obras/serviços, objeto deste 

instrumento, na sua totalidade, serão de responsabilidade da Contratada. 
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§ 2º - Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas da 

ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

§ 3º - A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de execução do contrato celebrado. 

CLÁUSULA  TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO CERTAME E ANEXOS  

 

Este Termo de Contrato vincula-se ao EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

032/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021,independentemente de 

transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

03.02 – O prazo de execução do objeto será de 02 (dois) meses, contados da assinatura da Ordem 

de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro constante do Anexo 

III do edital. 

 

03.03 - O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo tal 

prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, 

de 1993.   

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o Contratante pagará à 

Contratada o valor de R$ _____________ (por extenso), referente à execução da obra, de acordo 

com sua Proposta, estando incluídos no mencionado preço, todos os custos diretos e indiretos, 

bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, referente à execução total da obra 

do Processo de Licitação. 

 

§1° - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 

§ 2° - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 

fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão lançados no Boletim 

de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.   

 

§3°- O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os mesmos como revisores.  

 

§4° - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título 

profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

 

§5° - As medições serão mensais com intervalos de 20 (trinta) dias corridos. 

 

§6° - No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 
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c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 

acumulado e o saldo contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

 

§7° - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e 

fotos dos serviços executados. 

 

§8° - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com 

o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo 

deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim. 

 

§9° - Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 

justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 

Ocorrências. 

 

§10° - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 

devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

 

§11° - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

 

§12° - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

 

§13° - A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto 

à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

 

§14° - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os 

pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE 

PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 

adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos. 

 

§15° - O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou 

seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos 

para a efetivação do pagamento. 

 

§16 - O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 

 

§17° - O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Cupira à Contratada 

após apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às 

obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, 

relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;      

     

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;  
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c) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto 

deste Edital, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento; e 

 

d) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

§18° – Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos 

serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado 

pelo Prefeito de Cupira, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes 

 

§19° – Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, 

estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Cupira 

quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, a seu critério exclusivo. 

 

§20° – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, 

o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor 

da Prefeitura de Cupira, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da licitante 

vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Na 

ausência desses preços na tabela da Prefeitura de Cupira, esta fará a composição dos mesmos, 

sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora. 

 

§21°- Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos incidentes sobre 

os serviços. 

 

§22° – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

§23° – O Município de Cupira poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes 

casos: 

a) Paralisação dos serviços por parte da Contratada, até o seu reinício; 

 

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 

 

c) Existência de qualquer débito para com o Município de Cupira, até que seja 

efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a Contratada tenha 

perante o citado Município; 

 

d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto 

do Contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes; 

 

e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 

municipal; 
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f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a 

correção dos valores; 

 

g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização 

do Município de Cupira.  

 

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE 

 

De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da apresentação da proposta, os valores do Contrato não poderão ser 

reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea 

“d”, inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.  

 

§ 1º - Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será 

INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a 

lhe substituir.      

 

§ 2º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites 

estabelecidos no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a 

exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo artigo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos serão procedentes da seguinte dotação orçamentária:  

 

20 – Poder Executivo 

13 – FUNDEB  

12.361.1201.1052.0000 – Gestão Política de Educação; Construção, Ampliação de 

Unidades Escolares. 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

 

a) Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento do 

Secretário de Infraestrutura e urbanismo, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

 

b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Secretaria 

de Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da contratada. 

 

§1°- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 

recebimento; 
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b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos 

para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

 

§2° - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

§3° - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará 

servidor técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este 

não superior a 90 (noventa) dias. 

 

§4°- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a CONTRATADA 

das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

 

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão 

efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através 

de Termo Aditivo, devidamente justificado e homologado, que passará a integrar este Contrato 

para todos os fins legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes 

dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à Contratada: 

 

I - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93. 

 

II - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é responsável pelos danos 

causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

III - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes. 

 

IV - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação do objeto contratado. 
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V - Obriga-se a Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão competente, 

afirmando que a obra encontra-se dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.  

 

VI - Obriga-se a Contratada a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 

(trinta) dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão 

deste acordo até a regularização do problema, o seguinte: 

 

a) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA. 

 

VII - Como condição para a assinatura do presente contrato, a Contratada, caso não seja 

registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim como seu(s) 

responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97. 

 

VIII - Apresentar à Contratante, para aprovação, no ato do recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio e superior que comporão a 

equipe técnica, responsável pela execução do objeto de que trata o presente instrumento. 

 

IX - A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a Contratada em obrigar-

se a prover quantidades adicionais, previstas ou não no Contrato, e/ou outros tipos de categoria 

profissional não constante na mencionada relação que se fizerem necessários à boa execução do 

objeto contratado, dentro dos prazos também contratados, não servindo o cumprimento da 

presente obrigação como justificativa para futura reivindicação de custos adicionais ou aumento 

de preço; 

 

X - Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável pela execução 

do objeto contratado, acaso exigido pela Contratante e mediante causa justificada, quando do 

conhecimento da relação nominal dos técnicos apresentada pela Contratada; 

  

XI - Os profissionais indicados pela Contratada para atender à qualificação técnica exigida 

neste Instrumento, deverão participar dos serviços objeto deste Contrato, só se admitindo a 

substituição dos mesmos por outros profissionais com experiência equivalente ou superior e 

quando aprovado e aceito pelo Contratante; 

 

XII - Apresentar, para aprovação do Contratante, no ato de recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem necessários e estarão disponíveis 

na execução das obras/serviços, durante toda a vigência deste negócio jurídico, consoante 

características e quantidades mínimas necessárias à execução das mesmas, estando ciente que 

poderá ser solicitado à substituição ou inclusão de equipamentos e instalações, acaso exigido pelo 

Contratante e mediante causa justificada, quando do conhecimento da relação dos equipamentos e 

instalações apresentada pela Contratada; 

 

XIII - Garantir à disposição da obra, durante todo o período de sua execução, os 

equipamentos mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 8.666/93, substituindo-

os na hipótese de serem considerados inadequados e rejeitando-os em caso de solicitação do 

Contratante, garantindo a segurança dos mesmos, bem como das áreas circunvizinhas; 

 

XIV - Demolir e refazer, sem ônus para o Contratante, caso não atendam as especificações 

definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,  as obras e serviços que não 
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forem aceitos pela Fiscalização, quando constatado o emprego de material inadequado ou a sua 

execução imprópria, à vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação 

do prazo; 

 

XV - Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços sem 

autorização escrita e formal da Fiscalização, bem como não reiniciar os serviços anteriormente 

autorizados sem dar ao Contratante conhecimento expresso; 

 

XVI - Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao 

desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, quando comprovadamente 

sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos domingos, feriados, dias santos e períodos 

noturnos; 

 

XVII - Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes às obras, cópias, taxas, 

emolumentos, impressões, plotagens e outros inerentes à execução do objeto contratual; 

 

XVIII - Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura 

venham a ter quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços unitários 

constantes da proposta da Contratada; 

 

XIX - Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e ferramentas 

adequadas e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos de segurança, 

garantindo a observância das normas de segurança nos trabalhos a serem desenvolvidos, inclusive 

o uso adequado, pelos componentes da equipe, de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva. 

 

XX - Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não foi possível 

prever com base nos documentos disponibilizados e constantes deste instrumento, do edital e seus 

anexos, não sendo admitidas alegações posteriores à contratação de desconhecimento do projeto 

ou de sua inadequadabilidade, bem como desconhecimento das condições do local das 

obras/serviços, para fins de solicitação de alteração de projeto e acréscimo de serviços; 

 

XXI - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus 

empregados, quando em serviço, bem como por quaisquer danos diretamente causados pelos 

mesmos ao Contratante ou a terceiros, de toda e qualquer reclamação relativa a esses eventos, 

sejam eles por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de sua parte, de seus representantes ou 

prepostos na prestação dos serviços contratados; 

 

XXII - Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências 

(Diário de Obra), autenticado (autuado) pela fiscalização; 

 

XXIII - Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços, em local apropriado e indicado 

pela Fiscalização, a placa indicativa da obra, a fim de ser tomadas medidas de segurança no que 

diz respeito as operações de sinalização desses ambientes de trabalho durante o prazo da obra, 

conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. 

XXIV - Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos em 

tempo hábil, por escrito, ao Contratante, devidamente justificado, o qual será analisado e, quando 

aprovado, será objeto de Termo Aditivo; 
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XXV - Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e conservada até a entrega final, 

independente de haver disponibilizado ou não algum segmento para utilização antes do término da 

mesma; 

 

XXVI - A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais, 

instalação e mão de obra, necessários à execução das obras/serviços objeto deste Contrato, serão 

de exclusiva responsabilidade da Contratada, e deverão estar incluídos no preço final, inclusive 

BDI; 

 

XXVII - Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro credenciado como seu preposto, 

com autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante o Contratante e à 

Fiscalização, bem como resolver todos os problemas referentes ao objeto contratado. Quando o 

Engenheiro tiver de ausentar-se do local deverá manter, em caráter imprescindível, em seu lugar, 

um substituto imediato, devidamente habilitado com poderes para dar continuidade aos 

serviços/obras; 

 

XXVIII - Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, Operário ou 

qualquer outro elemento de seu quadro de empregados, cuja permanência no serviço seja julgada 

inconveniente para a Fiscalização. 

 

XXIX - A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE; 

 

XXX - Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento 

padronizado da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações do Contratante: 

 

I – Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições estabelecidas; 

 

II – Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor designado pelo 

Contratante; 

 

III – Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando dirimir quaisquer 

dúvidas; 

 

IV – Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, na entrega do 

objeto contratado, dentro do requerido e esperado e após seu aceite pelo Fiscal do Contrato, por 

prazo não superior a 30 (trinta) dias conforme estabelecido na Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, 

alínea “a”, quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada e devidamente 

atestada pelo Fiscal do Contrato; 

 

V – Reter as parcelas de tributos, enquanto Contratante, que incidirão sobre o valor dos 

documentos de cobrança pela Contratada; 
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VI – Responsabilizar-se pela obtenção das licenças ambientais junto aos órgãos Federal, 

Estadual e Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratada. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO  

 

Para assinatura do presente instrumento contratual, a Contratada deverá prestar garantia 

da execução do Contrato em importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato, em qualquer das modalidades indicadas no art. 56 § 1º da Lei 8.666/93 e demais normas 

legais pertinentes. 

 

§ 1º - A fiança será prestada por entidade financeira, devendo constar, entre outras condições do 

instrumento, a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

§ 2º - O seguro-garantia consistirá na emissão de apólice, por entidade seguradora em 

funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, em favor do Contratante, cobrindo o risco de 

inadimplência do Contrato. 

 

§ 3º - A caução em dinheiro será depositada na Tesouraria - Secretaria de Finanças - da Secretaria 

Responsável, que tomará as devidas providências, caso a caução depositada através de cheque 

bancário, o mesmo deverá ser administrativo à Prefeitura de Cupira, devendo esta providenciar o 

depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a contratada arcará com os 

encargos tributários incidentes. A tesouraria da Secretaria da Receita encontra-se situada à Rua 

Des. Felismino Guedes nº 135 – Centro – Cupira/PE. 

 

§ 4º - A garantia do Contrato, verificado o cumprimento das obrigações contratuais, serão 

devolvidas mediante requerimento da Contratada ao Contratante, após a lavratura do termo de 

recebimento definitivo dos serviços, desde que os mesmos não tenham apresentado quaisquer 

defeitos, sem prejuízo da responsabilidade técnica prevista no art. 1.245 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

§ 5º - A caução em dinheiro, referida neste item será devolvida à Contratada atualizada 

monetariamente, na forma do § 4º art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do 

disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

 

I – Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, 

bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, II c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não 

sendo permitida esta a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se 

observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 

 

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente 

comprovado, tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 
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§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, 

ao pagamento dos serviços corretamente executados. 

 

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES  

 

A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93 e neste 

Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

Multa: 

Nos casos de atrasos:  

1. Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega 

do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, Página nº 7 de 20 até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;  

2. Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e 

a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

3. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;  

Nos casos de recusa ou inexecução:  

1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou 

inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte 

inadimplente;  

2. Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do 

Contrato, exceto prazo de entrega.  

A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da 

Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a 

oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93. 
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Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cupira/PE, pelo prazo 

de até dois anos; 

 

Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Registro 

Cadastral do Município pelo prazo de até cinco anos; 

 

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Município de Cupira/PE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, das especificações dos serviços ou dos 

prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer 

sanções previstas neste Contrato: 

 

Suspensão imediata pela CONTRATANTE, dos trabalhos no estado em que se encontram; 

 

Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 

Município e não cobertos pela garantia contratual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

16.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de CUPIRA através da 

Secretaria de Infraestrutura, por meio da Engenheira Civil Edla Tamara  CREA-PE 181791890-7, 

a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução do serviço em suas diversas fases, e 

decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da contratação. As anotações necessárias, bem como a 

discriminação de todos os eventos ocorridos no serviço, serão obrigatoriamente registradas no 

DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer do serviço; 

c) As consultas à fiscalização; 
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d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 

h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante atesto). 

16.2. A presença da fiscalização no serviço, não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências contidas no Edital e 

Projeto Básico 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 
 

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente 

instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à 

conta do Município de Cupira a respectiva despesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

 

A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, 

conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

Parágrafo único – É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo 

de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei n° 

10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁSULA DÉCIMA NONA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da 

liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da 

arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os 

valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 

1964. 

 

§ 1º – Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de modo a 

possibilitar seu funcionamento imediato. 

§ 2º - Todas as obras executadas pela Contratada serão fiscalizadas pelo Contratante ou por 

prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e 

tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função; 

§ 3º - Nos serviços em vias públicas, a Contratada será responsável pela continuidade e segurança 

do tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviços, devendo sinalizá-los 

convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, 

assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao Município ou a terceiros; 
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§ 4º - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de 

Cupira ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 

destruições, isentando o Município de Cupira de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

§ 5º - A contratada reconhece o direito do Município de Cupira de paralisar a qualquer tempo ou 

suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados, sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das 

especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já 

colocados no canteiro de obra.  

 

 Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de 

Cupira/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato. 

   

 E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias 

de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam. 

 

 

 

 

 

Cupira-PE, ____, ________________ de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

JOSE MARIA LEITE DE MACEDO 

Prefeitura Municipal de Cupira 

Prefeito 

 

 

 

_________________________________ 
JOÃO EUDES DUARTE 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

CONTRATADO 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

OUTORGANTE: (Qualificação (nome, endereço/razão social, etc.). 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 

 

OBJETO: Representar a Outorgante na TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021/CPL, promovido 

pela Prefeitura Municipal de Cupira-PE, através de sua Comissão Permanente de Licitação – 

CPL. 

 

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de 

documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e 

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

Cupira,        de                   de 2021. 

 

 

Empresa 

Nome/Cargo 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO III 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
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P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e   C u p i r a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DO AUDITÓRIO 

CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupira, setembro de 2021 
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 APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do PROJETO BÁSICO referente à obra cujo objeto é: 

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO. 

As obras desse contrato de repasse serão executadas por administração indireta por meio de 

contratação através de procedimentos licitatórios, e contemplarão a execução da reforma da 

unidade escolar, contemplando a reforma do auditório, troca de pisos, reforma de calçada e 

outras adequações gerais e diversas. 

Integram este Projeto Básico, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes documentos e anexos: 

 Projeto Básico; 

 Anexo I – Peças Técnicas Orçamentárias; 

 Anexo II – Peças Técnicas Gráficas (Projetos); 

 Anexo III – Memorial Descritivo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDLA TÂMARA DOS SANTOS E SILVA 

ENGENHEIRA CIVIL – CREA/PE 181791890-7 
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P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e   C u p i r a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO 
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui o OBJETO deste Projeto Básico a Contratação de empresa de engenharia 

para execução da obra de REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO com material e mão de obra por conta da empresa, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. A contratação de empresas aptas a prestar tais serviços em Cupira será realizada em 

consonância com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações (Lei de 

Licitações e Contratos Públicos) e nos moldes deste Projeto Básico. 

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.4. Os equipamentos, mão de obra e materiais a serem utilizados na execução das 

obras/serviços, objeto deste instrumento, na sua totalidade, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

1.5. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas 

da ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

1.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de execução do contrato celebrado. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O auditório Carmuniza Alves do Nascimento é localizado no município de Cupira/PE. 

Atualmente, existe a necessidade de oferecer melhores condições para o município, 

suprindo as necessidades das escolas. Para tal, foi-se proposto a reforma da unidade 

escolar, contemplando a reforma do auditório, com troca de pisos, revestimento e 

outros, e a reforma da calçada de acesso, bem como outras adequações gerais e 

diversas. Isso irá proporcionar melhores condições para reuniões e eventos do 

município, bem como propiciará também melhores condições de acessibilidade, além 

de um ambiente totalmente revitalizado e adequado para a educação. 

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1. A descrição da solução como um todo, conforme minuciado neste instrumento e seus 

anexos, abrange a contratação de empresa de engenharia para a execução da obra 

de reforma do Auditório Carmuniza Alves do Nascimento, com materiais, mão 

de obra e equipamentos por parte da Contratada. Na solução, está contemplada 

reforma do auditório com troca de pisos, revestimentos, entre outros; bem 

como a reforma na calçada de acesso; dentre outras adequações gerais e 

diversas. 

5. DO VALOR GLOBAL 

5.1. O custo total previsto para os serviços objeto deste Projeto Básico está orçado em R$ 

288.239,08 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e oito 

centavos). 

5.2. No valor estimado estão inclusos equipamentos, material, mão de obra e todos os 

tributos e taxas incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto da licitação, na 

forma e nas condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração do 

mesmo.  
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6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. O prazo de execução previsto para execução da obra é de 02 (dois) meses, prazo 

este contado a partir da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro. 

6.2. O prazo de vigência Contratual não deve ser inferior a 12 (doze) meses. 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

7.1. O regime de execução adotado para execução do objeto deste Projeto Básico será o 

de empreitada por preço unitário, através de administração indireta por empresa 

contratada através de procedimentos licitatórios conforme Lei nº 8.666-93 e suas 

alterações. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE 
SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

8.1. O objeto deste Projeto Básico tem natureza de obra de engenharia, a ser contratada 

mediante processo licitatório, de modalidade a ser definida pelo Edital do Certame. 

8.2. Será vencedora desta licitação, a empresa que, ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, 

desde que atenda todas as especificações definidas neste instrumento e seus 

anexos. 

8.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 

previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

8.4. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

9.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pela empresa estão 

previstos no edital. 

9.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela empresa serão a 

apresentação ou atendimento de: 

9.3.1. I - CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA, em 

nome da licitante, com validade na data de recebimento dos 

documentos de habilitação, comprovando a regularidade da 

situação da licitante e de seu(s) Responsável(is) Técnico(s), 

na forma da legislação vigente, emitida pelo CREA da 

jurisdição da sede da licitante; 
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9.3.2. II - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em conformidade com o definido no 

caput, incisos e parágrafos do art. 30 da Lei 8666/93 e 

alterações, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado (acervo 

profissional), integrante do quadro de pessoal da licitante, 

que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma 

satisfatória, na execução de obra compatível em 

características e quantidades com o objeto licitado, limitadas 

às parcelas de maior relevância, quais sejam: 

DISCRIMINAÇÃO UND 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

 

M2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

M2 

 

9.3.3. III - Comprovação de aptidão da licitante para desempenho 

de atividades pertinentes compatíveis em características 

com o objeto da licitação, através de atestados em nome da 

empresa (acervo operacional), em conformidade com o 

definido no caput, incisos e parágrafos do art. 30 da Lei 

8666/93 e alterações, comprovando a execução dos serviços 

de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, quais sejam: 

 

DISCRIMINAÇÃO UND 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

 

M2 
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

M2 

 

9.3.4. IV - A comprovação do vínculo do profissional detentor do 

atestado técnico apresentado, será feita mediante cópia do 

contrato (registro no CREA) e da Carteira Profissional, no 

caso de empregado da empresa, ou através de registro deste 

empregado como integrante do quadro permanente da 

licitante, comprovado através da Certidão de Registro de 

Quitação - CRQ, expedida pelo CREA, ou ainda através da 

apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, 

devidamente registrado no órgão competente, no caso de 

proprietário ou sócio, ou mediante apresentação de cópia do 

contrato de prestação de serviços firmado sob a égide da 

legislação civil, e caso dito contrato ainda não tenha sido 

firmado, por meio de declaração formal de contratação futura 

do profissional indicado, acompanhada de anuência deste.  

O(s) profissional(ais) referido(s), que for(em) indicado(s) 

como responsável(eis) técnico(s) para o objeto desta 

licitação, deverá(ão) declarar a autorização da inclusão de 

seu(s) nome(s) como responsável(eis) técnico(s) dos 

serviços, salvo quando se tratar de sócio(s) da empresa 

licitante, o que deverá ser comprovado na forma 

estabelecida no subitem anterior. 

9.3.5. V - Atestado de visita fornecido pela Secretária de 

Infraestrutura do Município de Cupira/PE ou por pessoa por 

ela indicada, de que a licitante visitou o local para execução 

do objeto desta licitação, antes da data da entrega dos 

envelopes contendo os documentos de habilitação e 

proposta de preços, prevista no preâmbulo do Edital, sendo, 

portanto, a data limite para realização da visita, informada 

pela Comissão de Licitação. As visitas poderão ser 

agendadas diariamente, das 08:00 às 13:00 horas na 

Secretaria de Infraestrutura do Município de Cupira/PE, o 

agendamento poderá ser feito até um dia útil antes a data 

limite para a visita, observando-se que, a visita poderá ser 
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feita até a data prevista neste subitem, o agendamento prévio 

solicitado pode ser realizado através do e-mail 

infraestrutura@cupira.pe.gov.br, do fone (81) 3738-1370 ou 

diretamente na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

localizada à Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, 

Centro, Cupira/PE. 

Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá 

apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração 

formal assinada pelo responsável técnico, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo 

dos serviços, bem como das exigências ambientais, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de 

Cupira. 

9.3.6. VI - Declaração de disponibilidade imediata dos 

equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico 

necessário à execução do objeto licitado. 

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

10.1. A proposta de preços deve conter: 

10.2. I - Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, 

obedecendo preferencialmente à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária 

da Administração, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços 

estar rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha, bem como deve ser 

informada o BDI utilizado na planilha. 

10.2.1. As planilhas constantes da proposta deverão ser 

assinadas por quem de direito, nos termos do art. 14 da Lei 

Federal nº 5.194/66. 

10.3. II - Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para 

compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas 

financeiras, tributos e rentabilidade, estando em conformidade com o Acórdão 

2622/2013 – TCU, sob pena de imediata desclassificação. 

10.3.1. As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no BDI, por se 

tratar de despesas diretas e personalística, que devem 
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onerar pessoalmente o Contratado não admitindo o repasse 

ao Contratante. 

10.3.2. Os custos de administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, 

bem como quaisquer outros itens que possam ser 

apropriados como custo direto da obra, não poderão ser 

incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 

planilha orçamentária. 

10.4. III - Composição analítica dos Encargos Sociais. 

10.5. IV - Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços 

oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada, sob pena de imediata 

desclassificação. 

10.6. V - Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, 

equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 

respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação 

e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e 

serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância 

dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço ao Município de Cupira. 

10.7. VI - Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com 

programação mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os 

itens de maior significado no orçamento, datado e assinado pelo responsável técnico 

da licitante com indicação do número do seu registro no CREA. 

10.8. No caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre 

os primeiros, corrigindo-se os valores finais, primando-se pelo valor aritmeticamente 

correto, no caso o preço global. 

10.9. Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da 

licitante, não apresentado sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído 

de menor valor. 

10.10. Os salários considerados nos cálculos da proposta não poderão ser inferiores aos 

estabelecidos em convenção coletiva ou convenções trabalhistas, e os encargos 

sociais, complementares e tributários, deverão estar de acordo com as alíquotas 

definidas na legislação vigente.  

10.11. A licitante deverá informar os valores unitários com apenas 2 (DUAS) CASAS 

DECIMAIS após a vírgula e utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de 

Quantidades, Custo Unitário, Preço Unitário (custo unitário com BDI) e Valor 

Total. 

10.12. Serão desclassificadas as propostas: 

10.13. Que apresentarem preços unitários, totais ou globais maiores que os estimados pela 

Administração; 

10.14. Que apresentarem especificações, unidades e quantidades dos serviços divergentes 

aos estimados pela Administração. 

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 
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11.2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 

fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão lançados 

no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável 

Técnico da contratada.   

11.3. O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário 

Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os 

mesmos como revisores.   

11.4. Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, 

título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

11.5. As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, 

excetuados e as medições inicial e final. 

11.6. No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 

acumulado e o saldo contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

11.7. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo 

detalhada e fotos dos serviços executados. 

11.8. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou 

retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao 

boletim. 

11.9. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão 

que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar 

registrados no Livro de Ocorrências. 

11.10. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

11.11. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados. 

11.12. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória 

de cálculo detalhada. 

11.13. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 

prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 

serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e 

subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

11.14. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, 

sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
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partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços 

executados e medidos. 

11.15. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da 

parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida 

neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 

11.16. O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 

11.17. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Cupira à 

Contratada após apresentação dos seguintes documentos: 

a)  Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às 

obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Projeto 

Básico, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente 

quitada;      

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; e 

c) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto 

deste Projeto Básico, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento. 

d) CEI (Cadastro Específico do INSS); e 

e) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

11.18. Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os 

mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, 

devidamente homologado pelo Prefeito de Cupira, obedecido o limite estabelecido no 

§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes 

11.19. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha 

original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo 

Município de Cupira quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e 

aceita a justificativa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a seu critério 

exclusivo. 

11.20. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima 

especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) 

previsto(s) nas tabelas SINAPI ou SICRO (ou, na impossibilidade desses, em demais 

bancos orçamentários oficiais e válidos, periodicamente atualizados como ORSE, 

SEINFRA ou outro; e ainda, na impossibilidade desses, por meio de composição 

própria de custos unitários formalizado pela Prefeitura Municipal de Cupira) referente 

ao mês da data base da planilha orçamentária base para a licitação, acrescido do BDI 

desta planilha base e incidindo sobre o preço unitário final dos serviços a deflação 

dada na proposta vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

11.21. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 

detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a 

proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da 

licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 

8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

11.22. O valor inicial do contrato será atualizado/reajustado somente após ter decorrido o 

período de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, 

consoante ao regramento da Lei Nº 8666/1993, no que se refere à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O índice utilizado no reajuste deve ser o 

Índice Nacional de Custos de Construção – INCC, conforme orientações constantes 

no Edital. 
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11.23. Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos 

incidentes sobre os serviços. 

11.24. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido, pela variação acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

11.25. O Município de Cupira poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes 

casos: 

a) Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o seu reinício; 

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 

c) Existência de qualquer débito para com o Município de Cupira, até que seja 

efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha 

perante o citado Município; 

d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto 

do Contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes; 

e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 

municipal; 

f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a 

correção dos valores; 

g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização 

do Município de Cupira. 

 

12. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

12.1. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e 

federal pertinentes, independente de citação: 

12.1.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

12.1.2. A contratada deverá adotar todas as medidas de 

segurança em consonância com a portaria Nº 3.214/1978 do 

Ministério do Trabalho, legislação e normas vigentes sobre 

segurança, medicina e higiene do trabalho; 

12.1.3. Normas das concessionárias locais de serviço, Corpo 

de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros; 

12.1.4. Resoluções e regulamentações do IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis); 
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12.1.5. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato;  

12.1.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema 

CREA/CONFEA/CAU. 

12.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas 

da ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

13.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

13.1.1. a) Após a conclusão dos serviços contratados, a 

CONTRATADA, mediante requerimento do Secretário de 

Infraestrutura e Urbanismo, poderá solicitar o recebimento 

dos mesmos. 

13.1.2. b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos 

PROVISORIAMENTE, a critério da Secretaria de 

Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que 

formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

contratada. 
13.2. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

13.2.1. a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os 

requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que 

deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 

recebimento; 

13.2.2. b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE 

com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços 

desconformes, explicando as razões das inconsistências, 

dando prazos para correção, que não poderão ser superiores 

a 90 dias. 
13.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório. 

13.4. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante 

designará servidor técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias. 

13.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 
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14. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

14.1. A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, 

conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

14.2. É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de 

garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 

da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei 

n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

14.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. (Art. 73 §2º, da 

Lei nº 8.666/93). 

14.4. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco 

anos, pela solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. (Art. 

618 da Lei nº 10.406/2002). 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à 

CONTRATADA: 

15.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste 

Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais 

e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto 

Básico e em sua proposta; 

15.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

15.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes 

da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 
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15.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 

básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as 

normas e determinações em vigor; 

15.1.5. Quando não for possível a verificação da regularidade 

no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

empresa contratada deverá entregar ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 

ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade 

do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 

Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

15.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações 

previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

15.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente 

que se verifique no local dos serviços. 

15.1.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de 

trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho; 

15.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada 

pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

15.1.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer 

atividade que não esteja sendo executada de acordo com a 

boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 



 

 

Prefeitura Municipal de Cupira | Comissão Permanente de Licitação 
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial 

 

15.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de 

materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

15.1.12. Promover a organização técnica e administrativa dos 

serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de 

acordo com os documentos e especificações que integram 

este Projeto Básico, no prazo determinado. 

15.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às 

normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

15.1.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para 

análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

15.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 

menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

15.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do 

contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 

bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

15.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em 

decorrência do cumprimento do contrato; 

15.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
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quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 

âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

15.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos 

e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação; 

15.1.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o 

previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

15.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

15.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 

na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

15.1.23. Realizar a transição contratual com transferência de 

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda 

de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará 

a execução dos serviços; 

15.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados 

pela Contratante; 

15.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados 

por meio de crachá; 

15.1.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação 

nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução do serviço; 

15.1.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à 

substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela 

fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 
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15.1.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários 

e locais de prestação de serviço para representá-la na 

execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

15.1.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de 

incêndios nas áreas da Contratante; 

15.1.30. Adotar as providências e precauções necessárias, 

inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, 

a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

15.1.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as 

Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 

6.496/77 e 12.378/2010); 

15.1.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, 

as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

15.1.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo 

Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o 

andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

15.1.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados 

em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, 

neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 

de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 

data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

15.1.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, 

nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) 

manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo 

órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 

autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 
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outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 

específicas do órgão ambiental competente. 

15.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na 

Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes 

termos: 

15.1.36.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

15.1.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 

couber, aos seguintes procedimentos: 

15.1.36.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros 

de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

15.1.36.2.2. 11.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras 

destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

15.1.36.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

15.1.36.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

15.1.37. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os 

resíduos originários da contratação em aterros de resíduos 

sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 

em áreas não licenciadas; 

15.1.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

15.1.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 

ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de 
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poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

15.1.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação 

do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 

- Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata; 

15.1.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 

inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação 

de preços os custos correspondentes; 

15.1.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na 

execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à 

obra. 

15.1.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios 

previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a 

serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 

previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

15.1.41. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas 

das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, 

energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias 

de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: 

Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

15.1.42. No caso de execução de obra: 

15.1.42.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e 

não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à 

categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região 

mais próxima; 

15.1.42.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 
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de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

15.1.42.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários 

e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições 

sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato; 

15.1.42.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da 

contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes do contrato; 

15.1.42.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos 

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

15.1.42.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 

situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento 

das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 

participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

15.1.42.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional;  

15.1.42.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

15.1.42.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade 

com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

15.1.43. A responsabilidade por encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da 

execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 

8.666/93. 

15.1.44. Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA 

é responsável pelos danos causados diretamente a 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 

15.1.45. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, 
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conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes.  

15.1.46. A formação do preço dos aditivos contratuais contará 

com orçamento específico detalhado em planilhas 

elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a 

proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado 

na fase interna da licitação e o valor global contratado, 

mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 

(artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

15.1.47. É expressamente vedada à CONTRATADA a 

subcontratação do objeto contratado. 

15.1.48. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a 

execução do presente contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas bem como com todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, 

inclusive declaração do órgão competente, afirmando que a 

obra encontra-se dentro dos parâmetros de segurança 

exigidos legalmente.  

15.1.49. Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, por sua 

conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos 

após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de 

suspensão deste acordo até a regularização do problema, o 

seguinte: 

Matrícula da obra junto ao INSS; 

Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

Seguro de responsabilidade civil; 

15.1.50. Como condição para a assinatura do presente 

contrato, a CONTRATADA, caso não seja registrada no 

CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, 

assim como seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da 

Resolução do CONFEA nº 413/97. 

15.1.51. Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação, no ato 

do recebimento da Ordem de Serviço, a relação nominal e 

funções dos técnicos de nível médio e superior que 

comporão a equipe técnica, responsável pela execução do 

objeto de que trata o presente instrumento. 

15.1.52. A apresentação da relação de profissionais acima, não 

exime a CONTRATADA em obrigar-se a prover quantidades 

adicionais, previstas ou não no Contrato, e/ou outros tipos 

de categoria profissional não constante na mencionada 
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relação que se fizerem necessários à boa execução do objeto 

contratado, dentro dos prazos também contratados, não 

servindo o cumprimento da presente obrigação como 

justificativa para futura reivindicação de custos adicionais ou 

aumento de preço. 

15.1.53. Substituir ou incluir novos membros para reforço da 

equipe responsável pela execução do objeto contratado, 

acaso exigido pela CONTRATANTE e mediante causa 

justificada, quando do conhecimento da relação nominal dos 

técnicos apresentada pela CONTRATADA. 

15.1.54. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para 

atender à qualificação técnica exigida neste Instrumento, 

deverão participar dos serviços objeto deste Contrato, só se 

admitindo a substituição dos mesmos por outros 

profissionais com experiência equivalente ou superior e 

quando aprovado e aceito pelo Contratante. 

15.1.55. Apresentar, para aprovação do CONTRATANTE, no ato 

de recebimento da Ordem de Serviço, a relação dos 

equipamentos e instalações que se fazem necessários e 

estarão disponíveis na execução das obras/serviços, durante 

toda a vigência deste negócio jurídico, consoante 

características e quantidades mínimas necessárias à 

execução das mesmas, estando ciente que poderá ser 

solicitado à substituição ou inclusão de equipamentos e 

instalações, acaso exigido pelo CONTRATANTE e mediante 

causa justificada, quando do conhecimento da relação dos 

equipamentos e instalações apresentada pela 

CONTRATADA. 

15.1.56. Garantir à disposição da obra, durante todo o período 

de sua execução, os equipamentos mínimos, conforme 

estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 8.666/93, substituindo-

os na hipótese de serem considerados inadequados e 

rejeitando-os em caso de solicitação do CONTRATANTE, 

garantindo a segurança dos mesmos, bem como das áreas 

circunvizinhas. 

15.1.57. Demolir e refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, 

caso não atendam as especificações definidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,  as obras 

e serviços que não forem aceitos pela Fiscalização, quando 

constatado o emprego de material inadequado ou a sua 
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execução imprópria, à vistas das especificações, sem direito 

a pagamento adicional ou prorrogação do prazo. 

15.1.58. Não realizar qualquer alteração na execução, redução 

ou acréscimo de serviços sem autorização escrita e formal 

da Fiscalização, bem como não reiniciar os serviços 

anteriormente autorizados sem dar ao CONTRATANTE 

conhecimento expresso. 

15.1.59. Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à 

natureza, quer quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, 

inclusive, para a execução destes, quando 

comprovadamente sejam necessárias em turmas 

extraordinárias, aos domingos, feriados, dias santos e 

períodos noturnos. 

15.1.60. Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças 

inerentes às obras, cópias, taxas, emolumentos, impressões, 

plotagens e outros inerentes à execução do objeto 

contratual. 

15.1.61. Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos 

aqueles que porventura venham a ter quantidades reais 

superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços 

unitários constantes da proposta da CONTRATADA. 

15.1.62. Disponibilizar na execução do objeto contratado, 

equipamentos e ferramentas adequadas e, quanto à mão de 

obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos de 

segurança, garantindo a observância das normas de 

segurança nos trabalhos a serem desenvolvidos, inclusive o 

uso adequado, pelos componentes da equipe, de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s 

(Equipamentos de Proteção Coletiva. 

15.1.63. Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua 

omissão e que não foi possível prever com base nos 

documentos disponibilizados e constantes deste 

instrumento, do edital e seus anexos, não sendo admitidas 

alegações posteriores à contratação de desconhecimento do 

projeto ou de sua inadequadabilidade, bem como 

desconhecimento das condições do local das 

obras/serviços, para fins de solicitação de alteração de 

projeto e acréscimo de serviços. 

15.1.64. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que 

possam vir a serem vítimas seus empregados, quando em 
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serviço, bem como por quaisquer danos diretamente 

causados pelos mesmos ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

de toda e qualquer reclamação relativa a esses eventos, 

sejam eles por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, 

de sua parte, de seus representantes ou prepostos na 

prestação dos serviços contratados. 

15.1.65. Adquirir e manter, permanentemente no escritório da 

obra, um livro de ocorrências (Diário de Obra), autenticado 

(autuado) pela Fiscalização. 

15.1.66. Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços, em 

local apropriado e indicado pela Fiscalização, a placa 

indicativa da obra, a fim de ser tomadas medidas de 

segurança no que diz respeito as operações de sinalização 

desses ambientes de trabalho durante o prazo da obra, 

conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. 

15.1.67. Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para 

conclusão dos trabalhos em tempo hábil, por escrito, ao 

CONTRATANTE, devidamente justificado, o qual será 

analisado e, quando aprovado, será objeto de Termo Aditivo. 

15.1.68. Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e 

conservada até a entrega final, independentemente de haver 

disponibilizado ou não algum segmento para utilização antes 

do término da mesma. 

15.1.69. A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento 

de todos os materiais, instalação e mão de obra, necessários 

à execução das obras/serviços objeto deste Contrato, serão 

de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e deverão 

estar incluídos no preço final, inclusive BDI. 

15.1.70. Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro 

credenciado como seu preposto, com autoridade bastante 

para atuar em seu nome, representá-la perante o 

CONTRATANTE e à Fiscalização, bem como resolver todos 

os problemas referentes ao objeto contratado. Quando o 

Engenheiro tiver de ausentar-se do local deverá manter, em 

caráter imprescindível, em seu lugar, um substituto imediato, 

devidamente habilitado com poderes para dar continuidade 

aos serviços/obras. 

15.1.71. Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, 

Preposto, Mestre, Operário ou qualquer outro elemento de 
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seu quadro de empregados, cuja permanência no serviço 

seja julgada inconveniente para a Fiscalização. 

15.1.72. A CONTRATADA deverá apresentar relatório 

fotográfico catalogado, sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE; 

15.1.73. Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar 

com fardamento padronizado da CONTRATADA. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

16.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

16.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

16.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de 

eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

16.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do 

serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

16.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor 

da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o 

Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

16.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da 

Contratada, tais como: 

16.1.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

16.1.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

16.1.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e 
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16.1.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

16.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para 

o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

16.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos 

serviços, após seu recebimento; 

16.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da 

Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

16.1.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as 

built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

16.1.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte 

documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

16.1.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

16.1.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

16.1.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

16.1.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

16.1.11.5. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 

12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

16.1.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, 

quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.1.13. Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram 

prazos e condições estabelecidas; 

16.1.14. Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por 

meio de Gestor designado pelo CONTRATANTE; 

16.1.15. Prestar todas as informações e esclarecimentos 

solicitados, visando dirimir quaisquer dúvidas; 

16.1.16. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente 

realizados e aceitos, na entrega do objeto contratado, dentro 

do requerido e esperado e após seu aceite pelo Fiscal do 

Contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias conforme 

estabelecido na Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea “a”, 

quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela 
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CONTRATADA e devidamente atestada pelo Fiscal do 

Contrato; 

16.1.17. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da 

vigência das licenças ambientais junto aos órgãos Federal, 

Estadual e Municipal, excetuando-se aquelas de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

16.1.18. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da 

vigência de autorizações junto a órgãos detentores da 

jurisdição de rodovias federais e estaduais (DNIT, DER), 

quando for o caso. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Cupira através da 

engenheira civil Edla Tâmara dos Santos e Silva, a qual exercerá o controle e a 

fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas 

surgidas no decorrer da construção. As anotações necessárias, bem como a 

discriminação de todos os eventos ocorridos na obra, serão obrigatoriamente 

registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-

físico financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 

h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante 

atesto). 

17.2. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências contidas no 

Edital e Projeto Básico. 

17.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.4. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

17.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

17.6. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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17.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 

Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso. 

17.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.9. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.10. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, 

equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, 

fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, 

não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato.  

17.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

17.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizada.  

17.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

17.14. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

17.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 

mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 

aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

17.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços.  

17.17. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

17.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a 

contratada apresente os documentos comprobatórios das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

17.17.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, 

repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário; 

17.17.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do 

respectivo adicional; 
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17.17.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação 

e auxílio-saúde, quando for devido; 

17.17.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

17.17.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos empregados dispensados até a data da 

extinção do contrato. 

17.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da 

contratada, que verifiquem se as contribuições 

previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em 

seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma 

que todos os empregados tenham tido seus extratos 

avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 

impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais 

de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

17.17.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em 

caso de indício de irregularidade no cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

17.17.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 

de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela 

subcontratada. 

17.17.5. As disposições previstas nesta cláusula não excluem 

o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

17.17.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui 

nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

18. DO REAJUSTE 

18.1. O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal do contratado, em 

periodicidade anual contada a partir da data de apresentação da proposta, aplicando-

se o índice o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo 

IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade.  

18.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
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1.1. Poderão ser aplicadas as sansões previstas na Lei nº 8.666/93, a serem determinadas 

pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que 

venha a substituí-lo. 

 1.2.  

18.3. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

18.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

18.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

 

19. DAS PENALIDADE 

19.1. Poderão ser aplicadas as sansões previstas na Lei nº 8.666/93, a serem 

determinadas pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou 

outro que venha a substituí-lo. 

 

20. DA DOCUMENTAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO 

20.1. Os documentos e anexos pertencentes a este Projeto Básico são: 

20.1.1. Projeto Básico; 

20.1.2. Anexo I - Peças Técnicas Orçamentárias: 

20.1.3. Anexo II - Peças Técnicas Gráficas (Projetos); 

20.1.4. Anexo III – Documentações Diversas. 

 

 

Município de Cupira, setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

EDLA TÂMARA DOS SANTOS E SILVA 

ENGENHEIRA CIVIL – CREA/PE 181791890-7 
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ANEXO I AO PROJETO BÁSICO 

– PEÇAS TÉCNICAS 

ORÇAMENTÁRIAS 
 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 



OBRA:

LOCAL:

BDI 22,87%

S/BDI C/BDI

1.0 SERVIÇOS  PRELIMINARES 26.945,45

1.1 4813
SINAPI 

JUL/21

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* 

M

M² 8,00 225,00 276,45 2.211,60

1.2 98459
SINAPI 

JUL/21
TAPUME COM TELHA METÁLICA M² 76,90 84,94 104,36 8.025,28

1.3 93584
SINAPI 

JUL/21

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO

M² 12,00 725,71 891,67 10.700,04

1.4 97644
SINAPI 

JUL/21

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M² 21,12 7,31 8,98 189,65

1.5 97645
SINAPI 

JUL/21

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M² 48,00 28,86 35,46 1.702,08

1.6 97622
SINAPI 

JUL/21

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M³ 1,70 45,13 55,45 94,26

1.7 97650
SINAPI 

JUL/21

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M² 300,98 6,23 7,65 2.302,49

1.8 97647
SINAPI 

JUL/21

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M² 300,98 2,90 3,56 1.071,48

1.9 97640
SINAPI 

JUL/21

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M² 265,50 1,59 1,95 517,72

1.10 97641
SINAPI 

JUL/21

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO
M² 26,98 3,95 4,85 130,85

2.0 ALVENARIA 28.002,42

2.1 87503
SINAPI 

JUL/21

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 145,68 65,15 80,04 11.660,22

2.2 C0074 SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 cm

M² 16,30 111,32 136,77 2.229,35

2.3 94319
SINAPI 

JUL/21

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M³ 10,62 43,96 54,01 573,58

2.4 96113
SINAPI 

JUL/21

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS
M² 361,24 30,51 37,48 13.539,27

3.0 REVESTIMENTO PAREDES E PISOS 86.085,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOTABELACÓDIGOITEM

ORÇAMENTO ESTIMATIVO



OBRA:

LOCAL:

BDI 22,87%

S/BDI C/BDI

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOTABELACÓDIGOITEM

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

3.1 87879
SINAPI 

JUL/21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L

M² 276,73 3,56 4,37 1.209,31

3.2 87547
SINAPI 

JUL/21

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 276,73 20,99 25,79 7.136,86

3.3 C4442 SEINFRA

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE M² 70,80 73,81 90,69 6.420,85

3.4 C4447 SEINFRA
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. 

PRÉ-FABRICADA - P/PAREDE
M² 42,22 116,28 142,87 6.031,97

3.5 87263
SINAPI 

JUL/21

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²
M² 361,24 127,17 156,25 56.443,75

3.7 8928 ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 

X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), 

ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M² 116,02 62,04 76,22 8.843,04

4.0 COBERTA 42.458,35

4.1 94207
SINAPI 

JUL/21

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO

M² 300,98 49,53 60,85 18.314,63

4.2 92543
SINAPI 

JUL/21

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 300,98 14,79 18,17 5.468,80

4.3 94231
SINAPI 

JUL/21

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 27,52 56,11 68,94 1.897,22

4.4 94227
SINAPI 

JUL/21

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M 40,40 69,58 85,49 3.453,79

4.5 89580
SINAPI 

JUL/21

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS

M 22,48 93,78 115,22 2.590,14

4.6 101966
SINAPI 

JUL/21

CHAPIM , EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO
M 70,39 124,11 152,49 10.733,77

5.0 PINTURA 46.696,27

5.1 88485
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO
M² 276,73 2,32 2,85 788,68

5.2 88497
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M² 857,58 11,75 14,43 12.374,87



OBRA:

LOCAL:

BDI 22,87%

S/BDI C/BDI

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOTABELACÓDIGOITEM

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

5.3 88489
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 371,64 13,67 16,79 6.239,83

5.4 88423
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR

M² 485,94 19,66 24,15 11.735,45

5.5 88484
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO
M² 361,24 2,67 3,28 1.184,86

5.6 88494
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO
M² 361,24 16,43 20,18 7.289,82

5.7 88488
SINAPI 

JUL/21

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
M² 361,24 15,31 18,81 6.794,92

5.8 102218
SINAPI 

JUL/21

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS M² 18,90 12,40 15,23 287,84

6.0 ESQUADRIA 30.589,31

6.1 91315
SINAPI 

JUL/21

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 4,00 687,25 844,42 3.377,68

6.2 91338
SINAPI 

JUL/21

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,71 813,75 999,85 8.708,69

6.3 94573
SINAPI 

JUL/21

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M² 4,80 337,19 414,30 1.988,64

6.4 99837
SINAPI 

JUL/21

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO

M 25,71 522,78 642,33 16.514,30

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.227,02

7.1 641 ORSE

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM 

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO 

APARENTE Ø 3/4"

UND 50,00 187,96 230,94 11.547,00

7.2 93141
SINAPI 

JUL/21

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
UND 18,00 162,54 199,71 3.594,78

7.3 12971 ORSE
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 

6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR
UND 12,00 77,78 95,56 1.146,72

7.4 12092 ORSE
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA 

ABALUX OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 20
UND 10,00 138,73 170,45 1.704,50

7.5 12096 ORSE
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA 

ABALUX OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 30
UND 28,00 136,55 167,77 4.697,56



OBRA:
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BDI 22,87%

S/BDI C/BDI
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GERAL
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7.6 13077 ORSE
MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU 

SIMILAR
M 59,00 21,04 25,85 1.525,15

7.7 101875
SINAPI 

JUL/21

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 467,74 574,71 574,71

7.8 101890
SINAPI 

JUL/21

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 12,00 16,64 20,44 245,28

7.9 91993
SINAPI 

JUL/21

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 4,00 38,93 47,83 191,32

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.234,48

8.1 89957
SINAPI 

JUL/21

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

UND 4,00 119,50 146,82 587,28

8.2 1679 ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, 

RALOS SIFONADOS, ETC...)

UND 2,00 71,01 87,24 174,48

8.3 1683 ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) UND 2,00 114,62 140,83 281,66

8.4 86888
SINAPI 

JUL/21

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 297,16 365,12 730,24

8.5 86943
SINAPI 

JUL/21

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 187,53 230,41 460,82

288.239,08TOTAL



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTAL

1.1 8,00

4,00 2,00 8,00

0,00

1.2 76,90
16,05 2,00 32,10
22,40 2,00 44,80

1.3 12,00

4,00 3,00 12,00

1.4 21,12

0,80 2,10 2,00 3,36
0,70 2,10 1,00 1,47
0,90 2,10 3,00 5,67
3,33 2,56 1,00 8,52
1,00 2,10 1,00 2,10

1.5 48,00

4,00 1,00 9,00 36,00
4,00 0,60 4,00 9,60
2,00 0,60 2,00 2,40

1.6 1,70

5,90 0,57 0,15 2,00 1,00
2,00 0,38 0,15 2,00 0,22
4,00 0,50 0,15 1,00 0,30
0,20 2,10 0,15 2,00 0,12
0,10 2,10 0,15 2,00 0,06

1.7 300,98

20,20 14,90 300,98

1.8 300,98

20,20 14,90 300,98

1.9 265,50

18,00 14,75 265,50

1.10 26,98

1,90 4,80 2,00 18,24

1,90 2,30 2,00 8,74

TAPUME COM TELHA METÁLICA

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

SERVIÇO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS  PRELIMINARES 

frente

lateral

FACHADA

FACHADA

FACHADA

FACHADA

FACHADA

FACHADA



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1 145,68

4,00 1,00 8,00 32,00

4,00 0,50 3,00 6,00

0,80 2,10 2,00 3,36

20,20 1,17 1,00 23,63

20,20 1,93 1,00 38,98

14,60 1,17 1,00 17,08

5,97 1,93 1,00 11,52

7,04 1,51 1,00 10,63

2,12 1,17 1,00 2,48

2.2 16,30

1,20 0,05 1,00 0,06

1,13 0,10 1,00 0,11

2,40 0,10 2,00 0,48

4,80 0,32 1,00 1,53

3,25 0,18 1,00 0,58

3,25 0,36 1,00 1,17

3,25 0,54 1,00 1,75

1,20 0,54 1,00 0,64

13,55 0,72 1,00 9,75

2,00 0,12 1,00 0,23

2.3 10,62

1,20 1,20 0,05 1,00 0,07

2,40 1,13 0,10 1,00 0,27

4,80 1,20 0,32 1,00 1,84

3,25 1,20 0,54 1,00 2,10

13,55 0,65 0,72 1,00 6,34

2.4 361,24

18,00 14,75 265,50

4,90 1,90 9,31

2,25 1,90 4,27

4,90 1,90 9,31

2,25 1,90 4,27

14,75 4,65 68,58

3.1 276,73

4,00 1,00 16,00 64,00

4,00 0,50 6,00 12,00

0,80 2,10 4,00 6,72

REVESTIMENTO PAREDES E PISOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

ALVENARIA 

FECHAMENTO DE JANELAS

RAMPA EXTERNA

PLATIMBANDA FRENTE MÉDIO

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

FECHAMENTO DE JANELAS

PLATIMBANDA LATERAL DIRETA

PLATIMBANDA LATERAL ESQUERDA

PLATIMBANDA FUNDOS

PLATIMBANDA FRENTE MAIOR

PLATIMBANDA FRENTE INTERMEDIÁRIO

FECHAMENTO PORTAS VESTIÁRIO

PALCO

RAMPA INTERNA

RAMPA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

FECHAMENTO DE JANELAS

FECHAMENTO DE JANELAS

FECHAMENTO PORTAS VESTIÁRIO



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20,20 1,17 4,00 94,53

14,60 1,17 2,00 34,16

5,97 1,93 2,00 23,04

7,04 1,51 2,00 21,26

2,12 1,17 2,00 4,96

1,20 0,05 1,00 0,06

1,13 0,10 1,00 0,11

2,40 0,10 1,00 0,24

4,80 0,32 1,00 1,53

3,25 0,18 1,00 0,58

3,25 0,36 1,00 1,17

3,25 0,54 1,00 1,75

1,20 0,54 1,00 0,64

13,55 0,72 1,00 9,75

2,00 0,12 1,00 0,23

3.2 276,73

4,00 1,00 16,00 64,00

4,00 0,50 6,00 12,00

0,80 2,10 4,00 6,72

20,20 1,17 4,00 94,53

14,60 1,17 2,00 34,16

5,97 1,93 2,00 23,04

7,04 1,51 2,00 21,26

2,12 1,17 2,00 4,96

1,20 0,05 1,00 0,06

1,13 0,10 1,00 0,11

2,40 0,10 1,00 0,24

4,80 0,32 1,00 1,53

3,25 0,18 1,00 0,58

3,25 0,36 1,00 1,17

3,25 0,54 1,00 1,75

1,20 0,54 1,00 0,64

13,55 0,72 1,00 9,75

2,00 0,12 1,00 0,23

3.3 70,80

5,97 8,00 1,00 47,76

7,04 2,00 1,00 14,08

4,00 2,24 1,00 8,96

3.4 42,22

2,25 2,80 4,00 25,20

1,90 2,80 4,00 21,28

0,80 2,10 -2,00 -3,36

0,90 0,50 -2,00 -0,90

3.5 361,24

18,00 14,75 265,50

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²

PLATIMBANDA LATERAL

PLATIMBANDA FUNDOS

PLATIMBANDA FRENTE MAIOR

PLATIMBANDA FRENTE INTERMEDIÁRIO

PLATIMBANDA FRENTE MENOR

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA - P/PAREDE

PAREDES BANHEIROS

PAREDES BANHEIROS

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

PALCO

RAMPA INTERNA

PLATIMBANDA FRENTE MAIOR

PLATIMBANDA FRENTE INTERMEDIÁRIO

PLATIMBANDA FRENTE MENOR

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

FECHAMENTO DE JANELAS

FECHAMENTO DE JANELAS

FECHAMENTO PORTAS VESTIÁRIO

PLATIMBANDA LATERAL

PLATIMBANDA FUNDOS

ESCADARIA EXTERNA

PALCO

RAMPA INTERNA

FACHADA

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

FACHADA

FACHADA

PAREDES BANHEIROS

PAREDES BANHEIROS



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4,90 1,90 9,31

2,25 1,90 4,27

4,90 1,90 9,31

2,25 1,90 4,27

14,75 4,65 68,58

3.7 116,02

5,88 4,80 28,22

3,25 2,80 9,10

3,60 3,60 12,96

2,33 2,40 5,59

40,10 1,50 60,15

4.1 300,98

20,20 14,90 300,98

4.2 300,98

20,20 14,90 300,98

4.3 27,52

13,76 2,00 27,52

4.4 40,40

20,20 20,20

20,20 20,20

4.5 22,48

5,59 2,00 11,18

5,65 2,00 11,30

4.6 70,39

5,97 5,97

1,58 1,58

7,04 7,04

0,50 0,50

20,20 20,20

14,90 14,90

20,20 20,20

CALÇADA FRONTAL

CALÇADA FRONTAL

LATERAL

CALÇADA FRONTAL

CALÇADA FRONTAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 

CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU 

SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

COBERTA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

CHAPIM , EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,00

5.1 276,73

4,00 1,00 16,00 64,00

4,00 0,50 6,00 12,00

0,80 2,10 4,00 6,72

20,20 1,17 4,00 94,53

14,60 1,17 2,00 34,16

5,97 1,93 2,00 23,04

7,04 1,51 2,00 21,26

2,12 1,17 2,00 4,96

1,20 0,05 1,00 0,06

1,13 0,10 1,00 0,11

2,40 0,10 1,00 0,24

4,80 0,32 1,00 1,53

3,25 0,18 1,00 0,58

3,25 0,36 1,00 1,17

3,25 0,54 1,00 1,75

1,20 0,54 1,00 0,64

13,55 0,72 1,00 9,75

2,00 0,12 1,00 0,23

0,00

5.2 857,58

4,95 3,02 2,00 29,89

4,95 2,55 2,00 25,24

9,05 5,33 2,00 96,47

4,00 3,93 2,00 31,44

14,75 3,93 1,00 57,96

14,75 2,91 1,00 42,92

14,75 2,55 1,00 37,61

4,90 2,80 4,00 54,88

1,90 2,80 4,00 21,28

0,90 2,10 -7,00 -13,23

3,25 2,10 -1,00 -6,82

4,00 0,50 -3,00 -6,00

20,40 8,16 1,00 166,46

15,05 7,36 1,00 110,76

20,40 7,36 1,00 150,14

9,14 6,78 1,00 61,96

7,04 1,61 1,00 11,33

0,90 2,10 -1,00 -1,89

3,25 2,10 -1,00 -6,82

4,00 0,50 -3,00 -6,00

0,00

5.3 371,64

4,95 3,02 2,00 29,89

4,95 2,55 2,00 25,24

9,05 5,33 2,00 96,47

4,00 3,93 2,00 31,44

14,75 3,93 1,00 57,96

14,75 2,91 1,00 42,92

14,75 2,55 1,00 37,61

4,90 2,80 4,00 54,88

1,90 2,80 4,00 21,28

0,90 2,10 -7,00 -13,23

FECHAMENTO DE JANELAS

FECHAMENTO DE JANELAS

FECHAMENTO PORTAS VESTIÁRIO

PLATIMBANDA LATERAL

PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

RAMPA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

PLATIMBANDA FUNDOS

PLATIMBANDA FRENTE MAIOR

PLATIMBANDA FRENTE INTERMEDIÁRIO

PLATIMBANDA FRENTE MENOR

RAMPA EXTERNA

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

ESCADARIA EXTERNA

ESCADARIA EXTERNA

PALCO

RAMPA INTERNA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS

DESCONTOS

DESCONTOS

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

DESCONTOS

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

EXTERNO

DESCONTOS

DESCONTOS

DESCONTOS

DESCONTOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

DESCONTOS

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3,25 2,10 -1,00 -6,82

4,00 0,50 -3,00 -6,00

0,00

5.4 485,94

20,40 8,16 1,00 166,46

15,05 7,36 1,00 110,76

20,40 7,36 1,00 150,14

9,14 6,78 1,00 61,96

7,04 1,61 1,00 11,33

0,90 2,10 -1,00 -1,89

3,25 2,10 -1,00 -6,82

4,00 0,50 -3,00 -6,00

5.5 361,24

18,00 14,75 265,50

4,90 1,90 9,31

2,25 1,90 4,27

4,90 1,90 9,31

2,25 1,90 4,27

14,75 4,65 68,58

5.6 361,24

361,24 361,24

5.7 361,24

361,24 361,24

5.8 18,90

0,90 2,10 2,50 4,00 18,90

6.1 4,00

4,00 4,00

6.2 8,71

3,25 2,10 6,82

0,90 2,10 1,89

6.3 4,80

4,00 0,40 3,00 4,80

DESCONTOS

DESCONTOS

EXTERNO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

UMA COR

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO

ÁREA DE SELADOR

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 

DEMÃO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

ESQUADRIA



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.4 25,71

2,33 2,33

2,40 2,40

1,20 1,20

4,80 4,80

0,80 0,80

2,00 2,00

7,08 7,08

2,80 2,80

2,30 2,30

7.1 50,00

50,00 50,00

7.2 18,00

18,00 18,00

7.3 12,00

6,00 6,00

3,00 3,00

3,00 3,00

7.4 10,00

10,00 10,00

7.5 28,00

28,00 28,00

7.6 59,00

14,75 4,00 59,00

7.7 1,00

1,00 1,00

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX 

OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 30

MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU SIMILAR

LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K 

DA G-LIGHT OU SIMILAR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX 

OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 20

RAMPA

RAMPA

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 

ESCADA ENTRADA

ESCADA ENTRADA

RAMPA

RAMPA

ESCADA ENTRADA

ESCADA ENTRADA

ESCADA ENTRADA

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO 

DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"



OBRA:

LOCAL:

ITEM COMP ALTURA/LARGURA PROFUNDIDADE REPETÇÃO TOTALSERVIÇO

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.8 12,00

12,00 12,00

7.9 4,00

4,00 4,00

8.1 4,00

4,00 4,00

0,00

8.2 2,00

2,00 2,00

0,00

8.3 2,00

2,00 2,00

8.4 2,00

2,00 2,00

8.5 2,00

2,00 2,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS 

SIFONADOS, ETC...)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

LOCAL: AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

GRUPO 1.0 IMPOSTOS

1.1 ISS 2,50%

1.2 PIS 0,65%

1.3 COFINS 3,00%

Subtotal 6,15%

GRUPO 2.0 DESPESAS INDIRETAS

2.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

GRUPO 3.0 DESPESAS FINANCEIRAS, LUCRO.

3.1 Risco de Capital 1,27%

3.2 Despesas Financeiras 1,23%

3.3 Lucro 7,40%

3.4 Seguro e Garantia 0,80%

onde: 

AC = taxa de administração central 

S = taxa de seguros 

R = taxa de riscos 

G = taxa de garantias 

DF = taxa de despesas financeiras 

L = taxa de lucro/remuneração 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS) 

BDI ADOTADO 22,87%

                             (1 – I)

COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS – BDI

Fórmula Adotada para Cálculo do BDI:

BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND 1° MÊS 2° MÊS TOTAL

R$ 26.945,45 26.945,45

% 100,00% 100,00%

R$ 28.002,42 28.002,42

% 100,00% 100,00%

R$ 43.042,89 43.042,89 86.085,78

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 21.229,18 21.229,18 42.458,35

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 46.696,27 46.696,27

% 100,00% 100,00%

R$ 15.294,66 15.294,66 30.589,31

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.613,51 12.613,51 25.227,02

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 2.234,48 2.234,48

% 100,00% 100,00%

R$ 149.362,58 138.876,50 288.239,08

R$ 149.362,58 288.239,08 288.239,08

% 51,82% 48,18% 100,00%

% 51,82% 100,00% 100,00%

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
CRONOGRAMA 

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO

AV. PRESIDENTE VARGAS,CENTRO - CUPIRA/PE

1.0 SERVIÇOS  PRELIMINARES 

PORCENTAGEM MENSAL

PORCENTAGEM ACUMULADO

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

2.0 ALVENARIA 

3.0 REVESTIMENTO PAREDES E PISOS

4.0 COBERTA

5.0 PINTURA

6.0 ESQUADRIA

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ANEXO II AO PROJETO 

BÁSICO – PEÇAS TÉCNICAS 

GRÁFICAS (PROJETOS)  
 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO 

 

 



1

1/100

PLANTA DE COBERTA



  Auditório

A= 200.60 m²

Vestiário Masculino

A= 09.30 m²

PNE M.

A= 04.25 m²

PNE F.

A= 04.25 m²

Vestiário Feminino

A= 09.30 m²

Palco

A= 58.90 m²

+0.81(NA)

+0.81(NA)+0.81(NA)+0.81(NA)+0.81(NA)

+0.69(NA)

INCLINADO

12345678

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

R
a
m
p
a
 
8
,
3
3
%
 
d
e
 
I
n
c
l
i
n
a
ç
ã
o

1

1/100

PLANTA BAIXA TÉRREO

4,00X0,40

    1,70

4,00X0,40

    1,70

1

2

3

4

2,00X1,00

    1,10

2,00X1,00

    1,10

0,90X0,30

    1,80

0,90X0,30

    1,80

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

3,25

1,70

Rampa 8,33% de Inclinação

1

2

3

A

A

BB

Imagem e Som

A= 64.75 m²

+3.75(NA)

2

1/100

PLANTA BAIXA MEZANINO

4,00X0,40

    1,70

BB

A

A



Imagem e Som

A= 64.75 m²

+3.75(NA)

2

1/100

PLANTA BAIXA MEZANINO

4,00X0,40

    1,70

BB

A

A

  Auditório

A= 200.60 m²

Vestiário Masculino

A= 09.30 m²

Vestiário Feminino

A= 09.30 m²

Palco

A= 58.90 m²

+0.81(NA)

+0.81(NA)+0.81(NA)

+0.69(NA)

INCLINADO

12345678

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

R
a
m
p
a
 
8
,
3
3
%
 
d
e
 
I
n
c
l
i
n
a
ç
ã
o

1

1/100

PONTOS HIDRÁULICOS

4,00X0,40

    1,70

4,00X0,40

    4,76

4,00X0,40

    4,76

1

2

3

4

2,00X1,00

    1,10

2,00X1,00

    1,10

0,90X0,30

    1,80

0,90X0,30

    1,80

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

3,25

1,70

Rampa 8,33% de Inclinação

1

2

3

A

A

BB



S

S

S

S

A,B

A,B,C

A

  Auditório

A= 200.60 m²

Vestiário Masculino

A= 09.30 m²

PNE M.

A= 04.25 m²

PNE F.

A= 04.25 m²

Vestiário Feminino

A= 09.30 m²

Imagem e Som

A= 64.75 m²

Palco

A= 58.90 m²

+0.81(NA)

+0.81(NA)

+0.81(NA)+0.81(NA)

+0.81(NA)

+0.69(NA)

+3.75(NA)

INCLINADO

12345678

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

1

1/100

PLANTA BAIXA TÉRREO

2

1/100

PLANTA BAIXA MEZANINO

4,00X0,40

    1,70

4,00X0,40

    1,70

4,00X0,40

    4,76

4,00X0,40

    4,76

1

2

3

4

2,00X1,00

    1,10

2,00X1,00

    1,10

0,90X0,30

    1,80

0,90X0,30

    1,80

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

3,25

1,70

Rampa 8,33% de Inclinação

1

2

3

A

A

BB

BB

A

A

SASA

S
A

S
A



12345678

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

R
a
m
p
a
 
8
,
3
3
%
 
d
e
 
I
n
c
l
i
n
a
ç
ã
o

1

1/100

PLANTA BAIXA TÉRREO

2

1/100

PLANTA BAIXA MEZANINO

4,00X0,40

    1,70

1

2

3

4

2,00X1,00

    1,10

2,00X1,00

    1,10

0,90X0,30

    1,80

0,90X0,30

    1,80

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

0,96

2,10

3,25

1,70

Rampa 8,33% de Inclinação

1

2

3

A

A

BB

BB

A

A

08 - LUMINÁRIA SLIM 60CM 1.584lm 18W (Brilia) 6.500k.

43 - PAINEL DE EMBUTIR 17CM QUADRADO 800lm 12W (Brilia) 6.500k.

03 - PAINEL DE EMBUTIR 22,5CM QUADRADO 1.300lm 18W (Brilia) 6.500k.

03 - PAINEL DE EMBUTIR 22,5CM QUADRADO 1.300lm 18W (Brilia) 6.500k.



.
1
8

.30

2
.
9
1

.
1
5

2
.
5
5

1
.
1
5

.
6
0

.
7
9

1
.
5
2

.
2
8

1
.
2
6

4
.
5
0

.
0
2

.
7
9

2
.
9
1

.
1
5

3
.
7
0

.
0
2

2

1/100

CORTE B-B

3

1/100

FACHADA FRONTAL

CAIXA D'ÁGUA

CAP. 500L

BARRILETE

BWCPALCO

IMAGEM E SOM

AUDITÓRIO

.
1
8

.40

2
.
1
0

3
.
0
6

2
.
0
0

.
4
0

.
7
2

1
.
8
0

.
3
0

.
7
0

.
1
5

1
.
2
0

.
1
5

1
.
1
9

1
.
1
5

.
8
0

1

1/100

CORTE A-A
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ANEXO III AO PROJETO 

BÁSICO – MEMORIAL 

DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA DO AUDITÓRIO CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO 



 

 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA 

REFORMA DO AUDITÓRIO 

CARMUNIZA ALVES DO 

NASCIMENTO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.   OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de empresa especializada para execução da REFORMA DO AUDITÓRIO 

CARMUNIZA ALVES DO NASCIMENTO. 

 

 

2.   OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

É obrigação da empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos 

ou mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, 

fornecendo para tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. São de 

responsabilidade da contratada: 

 

a)   O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social 

e Seguro de 

Acidentes do Trabalho; 

b)   O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a 

incidir sobre a execução da obra ou serviços; 

c)   Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito 

de execução, 

comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do serviço, sem 

ônus para a Prefeitura Municipal de Cupira; 

d)   Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

e)   Aprovação dos projetos e devidas licenças através dos órgãos competentes; 

f)    Fornecer os projetos complementares inclusos na planilha orçamentária; 

g)   Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 

 

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar 

refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem corno a 

extensão do prazo para conclusão da obra. 

 

 

3.   FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Cupira através da Divisão de 

Acompanhamento de Obras, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da 

obra em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. 



As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, 

serão obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas. 

 

a)   As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b)   As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c)   As consultas à fiscalização; 

d)   As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-

físico financeiro aprovado; 

e)   Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f)    As respostas às interpelações da fiscalização; 

g)   Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho.



4.  CANTEIRO DE OBRAS 

 

Correrão exclusivamente por conta da empresa contratada, todas as 

despesas com relação à manutenção e administração do canteiro de obras, 

bem como sua retirada no término da obra. A Contratada confeccionará, 

fixará e conservará durante toda a obra  em local a ser indicado pela 

Fiscalização a PLACA DA OBRA obedecendo ao modelo que será fornecido 

pela Prefeitura Municipal, assim como as plantas dos projetos devem estar 

em local bem visível. Durante todo o decorrer da obra ficarão a cargo da 

Contratada a reforma, conservação e limpeza das instalações da obra, assim 

como a limpeza periódica e a remoção de entulhos que venham a acumular 

no canteiro. 

 

 

 

5.   MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as 

medidas relativas à proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. 

O uso de equipamentos de segurança como botas, capacetes, cintos de 

segurança (trabalhos em altura superior a 2,00m), máscaras, etc., serão 

obrigatórios. A contratada deverá assumir toda responsabilidade sobre a 

segurança do canteiro de obras. 

 

Não deverá ser permitida a entrada de terceiros no canteiro durante a 

execução da obra. 

 

 

 

6.   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 



• Caberá ao construtor o planejamento administrativo e técnico, 

devendo submetê-lo, entretanto, a aprovação prévia da fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Cupira. 

•   A obra será executada de acordo com o Projeto e especificações 

técnicas fornecidos pela Prefeitura Municipal. 

• Em caso de omissão das especificações inclusas neste 

documento, prevalecerá o disposto no Projeto e vice-versa. Em casos 

especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a 

execução da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e o 

CONTRATANTE, entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas 

por escrito no DIÁRIO DE OBRAS. 

• As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com 

autorização por escrito, emitida pela Prefeitura Municipal de Cupira, e 

enviada a Divisão de Acompanhamento de Obras para aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 

01 DEFINIÇÃO 

 

Serviço executado pela empresa CONTRATANTE com o objetivo de 

fornecer as 

informações referentes à obra. 



A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente 

às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do 

modelo apresentado pelo Órgão Público Contratante. 

A empresa tem a obrigação de manter a placa em boas condições durante 

todo o período de execução da obra. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a óleo 

ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e 

pontaletes de 3” x 3” . 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2 ). 

 

 

TAPUME COM TELHA METÁLICA 

 

01 DEFINIÇÃO 

 

Cerca de proteção localizada após o passeio para fechamento da obra. 

 

02. RECOMENDAÇÕES 

 

Os tapumes deverão ser construídos atendendo as exigências das 

prefeituras, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo de duração da obra. 

Os tapumes deverão ser construídos de forma a resistirem a impactos de no 

mínimo 60 kgf/m2 e ter altura mínima de 1,80 m em relação ao nível do 

terreno. Deverá ser prevista abertura e colocação de portão para acesso de 

pessoas e entrada de material. 

 

03. MÉTODO EXECUTIVO 



 

O tapume será constituído de telhas metálicas, colocadas na posição 

horizontal, justapostas, até a altura de 1,80m, pregadas em estacas de 

madeira, afastadas de 2,0 m e cravadas no solo. Deverá ser executado o 

portão, dimensionado para entrada de veículos grandes, como caminhões. 

 

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Construção provisória destinada a funcionar corno almoxarifado da obra. 

O abrigo provisório deverá ser dimensionado considerando-se o número 

provável de operários residentes na obra, atendendo à fiscalização e os 

materiais perecíveis corno cimento, cal e gesso, que poderão, 

eventualmente, ficar armazenados. Deverão ser previstas, também, 

instalações sanitárias, elétricas e de telefonia. Os alojamentos deverão ter 

paredes de madeira, piso cimentado e cobertura. Deverão ser obedecidas as 

recomendações da norma regulamentadora NR 18 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

O solo será nivelado e receberá uma camada de concreto desempenado. 

As paredes serão construídas em chapas compensadas, fixadas nas peças 

de madeira, cravadas 60 cm no solo a cada 1,80 m. A cobertura deverá ser 

feita com peças de madeira e telhas de fibrocimento. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 



 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 

 

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (OU MADEIRA) 

 

01 DEFINIÇÃO 

 

Retirada de esquadrias de madeira inclusive forras e batentes s/ 

reaproveitamento. 

Deverão ser tornadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 Contrato, execução e supervisão 

de demolições. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Deverão ser retiradas as esquadrias de madeira, utilizando-se ferramentas 

adequadas e os 

critérios de segurança recomendados. As esquadrias deverão ser limpas, 

transportadas e armazenadas. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2 ). 

 

 

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO  

 

01 DEFINIÇÃO 

 



Demolição e retirada de alvenaria de ½ vez de tijolos furados, sem 

reaproveitamento. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários 

e observada as prescrições da Norma – Regulamentadora NR-18 e da NBR 

–5682/77. 

Contrato, execução e supervisão de demolição. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

A alvenaria será demolida utilizando-se ferramentas adequadas e 

obedecendo aos critérios de segurança recomendado. O material deverá ser 

transportado para local conveniente e posteriormente retirados da obra como 

entulho. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m3 ). 

 

 

DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE CIMENTO AMIANTO 

ONDULADA / REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO / 

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

 

01 DEFINIÇÃO 

 

Serviço de desmanche, com ou sem reaproveitamento. 

Antes de ser iniciada a demolição da cobertura, as linhas de abastecimento 

de energia elétrica, água, gás e as canalizações de esgotos e de escoamento 

de água deverão ser desligadas, retiradas ou protegias. Deverão ser 

fechadas todas as aberturas existentes no piso, salvo as forem utilizadas 



para escoamento de materiais. Deverão ser tomadas medidas adequadas 

para proteção contra danos aos operarias, aos transeuntes e às edificações 

vizinhas. Deverão ser observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR 18 - Obras de Construção, demolição e reparo e da 

NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

As telhas onduladas de fibrocimento e as peças da estrutura do telhado 

deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em 

local apropriado. Os materiais que não tiverem condições de 

reaproveitamento serão considerados entulhos, transportados para local 

conveniente e posteriormente retirados da obra. A execução deste serviço 

deverá ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos 

adequados e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2 ). 

 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos. 

 

Alvenaria Singela ou 1 / 2 vez 

Sistema de assentamento em que a espessura da parede coincide com a 

dimensão intermediária do bloco ou tijolo. No caso de alvenaria com blocos 



cerâmicos 06 e 08 furos, que não podem ser assentados com os furos 

voltados para fora, considera-se como assentamento “singelo” aquele que 

confere à parede a espessura de 9,0 cm. 

 

Escantilhão 

Régua de madeira com comprimento igual ao “pédireito” (distância do piso 

ao teto) do pavimento, graduada com distâncias iguais à altura nominal do 

bloco ou tijolo a ser empregado, acrescido da espessura da junta, que serve 

da gabarito para o assentamento. 

 

Verga 

Viga de concreto armado colocada sobre as aberturas nas alvenarias, tais 

como, vãos de portas e janelas, com a função de sustentar os elementos 

construtivos sobre elas e impedir a transmissão de esforços para as 

esquadrias, quando existirem. 

 

Contra-verga ou Verga Inferior 

Viga de concreto armado colocada sob as aberturas de janelas, com a 

função de evitar o surgimento de trincas na alvenaria. 

 

Juntas Amarradas 

Sistema de execução das alvenarias em que as juntas verticais entre blocos 

ou tijolos de fiadas consecutivas são dispostas de um maneira 

desencontrada. 

 

 

 

Amarração das Alvenarias 

Entende-se como amarração de alvenaria o engastamento entre panos de 

paredes ou entre as paredes e a estrutura da edificação. 

 

Cunhamento 



O cunhamento consta da interposição de materiais resistentes entre a 

alvenaria e o concreto, 

devidamente consolidados, de forma a evitar folgas e trincas nas juntas 

entre estes elementos. 

Por este processo, ao se executar a alvenaria, deixa-se um espaço livre 

entre sua extremidade superior e a estrutura da edificação (viga ou laje). 

Este espaço será posteriormente preenchido por cunhas de cimento ou por 

tijolos cerâmicos maciços, fortemente apertados e argamassados, ou por 

“argamassa expansiva” , própria para este fim, travando-a em relação ao 

restante da estrutura. 

 

VERGAS E CONTRA-VERGAS 

A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas e contra-

vergas de modo a se distribuir da melhor forma os esforços concentrados na 

região dos vãos. As vergas são pequenas vigas de concreto que sustentam 

as cargas sobre elas depositadas (cargas localizadas sobre o vão) e 

redistribuem estas cargas nas regiões laterais aos vãos. 

As contra-vergas são peças similares às vergas e simétricas a elas em 

relação aos vãos. As cargas concentradas pelas vergas nas regiões 

adjacentes aos vãos de caixilhos são novamente redistribuídas pelas contra-

vergas nas regiões abaixo das mesmas. 

As vergas e contra-vergas podem ser moldas in locuou pré-moldadas, 

sendo que a segunda situação é a mais comumente utilizada. Em situações 

particulares as vergas e contra-vergas poderão ser substituídas pelo 

assentamento de canaletas posteriormente preenchidas (no caso de 

alvenarias de blocos de concreto). 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Assentamento 

O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com 

quaisquer outros componentes e elementos da edificação. 

Como guia das juntas, será utilizado o “escantilhão”. 



Após o levantamento dos cantos, será utilizada como guia uma linha entre 

eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos. 

A partir de, aproximadamente, 1,50m de altura, deverá ser providenciado 

um sistema de cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar 

de forma adequada. 

As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a 

utilização de nível de bolha e prumo. 

Todas as juntas entre os tijolos ou blocos deverão ser rebaixadas com a 

ponta da colher para que o emboço adira fortemente 

Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar 

úmidos quando do assentamento; 

Sobre os vãos de portas e janelas deverão ser executadas vergas de 

concreto armado convenientemente dimensionadas, com engastamento 

lateral mínimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior; 

Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos; 

Sob os vão das janelas, serão colocadas contravergas, com seção de 10,0 

X 10,0 cm e engastamento lateral mínimo de 30,0 cm, para evitar o 

aparecimento de trincas do tipo abaixo: 

No caso de paredes não estruturais, em vãos acima de 5,0 m, sem 

contraventamento, para que as mesmas permaneçam auto-portantes, deverá 

ser executado um reforço longitudinal com barras de ferro engastadas na 

argamassa de assentamento e em pilaretes de concreto armado com 

espessura idêntica à da parede, nela embutidos; 

Em paredes com altura superior a 3,0 m deverão ser embutidas cintas de 

amarração, também de concreto armado, a cada múltiplo desta medida. 

 

 

Amarração das Alvenarias 

A amarração das paredes de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, 

de forma a se obter um perfeito engastamento. 



A amarração entre paredes de alvenaria e a estrutura de concreto deverá 

ser executada da seguinte forma: 

 

 

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 

 

As alvenarias de vedação, em tijolos ou blocos, serão executadas de 

maneira a se obter um paramento correto, de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

 O tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua locação deverão 

obedecer às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto; 

 As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto 

nos paramentos verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser 

periódica, durante o levantamento, com comprovação após sua conclusão. 

Para tal, deverá ser utilizada uma régua de metal ou de madeira, 

posicionando-a em diversos pontos da 

parede. Não serão admitidas distorções superiores a 0,5 cm. 

 As juntas verticais do tipo mata-junta deverão ser aprumadas; 

 

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada, em metros 

quadrados, obtida em apenas uma das faces do plano da parede (inclusive 

para alvenaria aparente). 

Serão descontados todos os vãos, quaisquer que sejam as suas 

dimensões. 



O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme 

medição aprovada pela 

Fiscalização. 

 

 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de alvenaria de 1 vez com blocos de concreto. 

A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações da NBR 

8545 da ABNT e nas dimensões e nos alinhamentos indicados no projeto 

executivo. A espessura da alvenaria sem revestimento será de 9,0 mm que 

corresponde à largura do componente especificado. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Para o levante da alvenaria, argamassa deverá ser plástica e ter 

consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhados por 

ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 

características dos materiais locais Como dosagem inicial, recomenda-se a 

proporção 1:4 em volume, sendo uma parte de cimento, duas de cal e 8 

partes de areia média ou grossa. O traço deverá ser ajustado 

experimentalmente observando-se a característica da argamassa quanto a 

trabalhabilidade. 

Para o assentamento, os tijolos deverão estar umedecidos, de modo a 

evitar a absorção de água da argamassa e não prejudicar sua aderência. 

O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os tijolos 

assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, 

alinhados pelo seu comprimento. Caso as dimensões dos tijolos a empregar 

obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas 



plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas a aprovação da fiscalização, 

não implicando porém qualquer alteração no valor do contrato. 

Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da 

alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticarse- á uma linha 

que sentirá de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. 

As juntas entre os tijolos deverão estar completamente cheias, com 

espessura de 10 mm. Em alvenarias aparentes estas juntas poderão ser 

frisadas. As juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas contínuas de 

modo a garantir a amarração dos tijolos. No caso de assentamento dos tijolos 

com juntas verticais contínuas (juntas aprumo), será obrigatório o uso de 

armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, 

distanciadas cerca de 60 mm na altura. 

 

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2) 

 

 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Aterro do caixão em edificações, compactado em camadas de 0,20m de 

espessura. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

O aterro deverá ser executado em camadas, que após a compactação, esta 

deverá ter 0,20 m no máximo, de espessura. Deverá ser utilizados 

compactadores manuais ou compactadores vibratórios de solo, tipo placa, 

para uma compactação mais eficaz. 

 



03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³) 

 

 

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 

INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME 

 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Colocação de forro, constituído de placas pré-moldadas de gesso. 

Deverá ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a 

finalidade de ocultar tubulações aparentes. 

Os locais que receberem o forro deverão ser indicados no Projeto, assim 

como a altura de instalação. A base de sustentação poderá ser a parte 

inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de encontro 

entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, peça apropriadas 

de acabamento, O forró deverá ser pintado. 

O forro poderá ser aplicado em diferentes níveis, de modo ser possível 

instalar um sistema de iluminação indireta, de acabamento estético 

agradável. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do 

pé direito, fixando fios flexíveis entre as paredes paralelas, que servirão de 

referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das 

placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos 

existentes nas placas, por meio de fios ou arame galvanizado. 

As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas urnas às outras e, 

na face não exposta, deverá ser executado um rejuntamento com pasta de 

gesso e fios de sisal. 



Deverá ser aplicado um material isolante, corno malha inteiriça de fibra ou 

um cartão especial, em ambas as faces, ou uma camada e lã de vidro ou 

outro material apropriado, na parte superior da placa, para aumentar o grau 

de isolamento acústico do forro. Na face aparente, o rejuntamento deverá ser 

feito com pasta de gesso. A superfície aparente deverá estar lisa e sem 

irregularidades pronta para receber a pintura. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 

 

CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais, a fabricação e a aplicação de 

argamassas para o revestimento de paredes internas e externas, podendo ou 

não receber sobre si outros revestimentos decorativos. 

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e 

água, podendo conter adições de cal hidratada e aditiva (impermeabilizantes, 

aceleradores ou retardadores), a fim de melhorar determinadas propriedades. 

 

Chapisco 

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, 

água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a 

promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

Geralmente usada no traço 1:3 

(cimento e areia). 

 

Emboço / Reboco 



Trata-se da camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, 

arenoso, areia média, água e, eventualmente aditivo, destinada à 

regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final. 

 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Fabricação 

As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura 

homogênea. 

O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser 

adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. 

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e 

íntegro, dimensionado de acordo com o seu inchamento médio. 

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que 

deverá estar coesa e com trabalhabilidade adequada à utilização prevista. 

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para 

cada etapa, a fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu 

emprego. 

O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer o 

previsto na NBR 7200 -Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - 

materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

 

Fabricação em misturador mecânico 

A ordem de colocação no misturador deverá ser a seguinte: 

  parte da água, 

  a areia, 

  outro aglomerante, se houver, 

  cimento e 

  resto da água com o aditivo, se for o caso. 

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior 

a 3 minutos. 



A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume 

seco e deverá ser obedecida rigorosamente para cada aplicação. 

 

Chapisco 

A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as 

recomendações constantes nesta Especificação, ou seja, conforme os traços 

T1 (uma 

parte de cimento : três partes de areia média), T2 ou T3 ( 1 de cimento : 3 

de areia média + aditivo). 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

 

 

 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, 

óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a 

prejudicar a aderência. 

 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

  Para remoção de pó e de materiais soltos -Escovar e lavar a 

superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão. 

  Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes 

gordurosos - Escovar a superfície com solução alcalina de fosfato trisódico 

(30g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em 

seguida, com água limpa em abundância. Pode-se, ainda, saturar a 

superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de 

concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância. 

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento 

com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) 

sendo a remoção da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com 

água, em seguida. 

A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa 

da argamassa, continuamente, sobre toda a área da base que se pretende 

revestir. 



 

Emboço / Reboco 

A argamassa de emboço / reboco deverá ser preparada de acordo com as 

recomendações constantes nesta Especificação. 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, 

aplicação e manutenção. 

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, 

será peneirada, utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da 

utilização da argamassa. 

A base a receber o emboço / reboco deverá estar regularizada. Caso 

apresente irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como 

depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da 

alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o 

revestimento. 

Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser 

corrigidos pela colocação de tela metálica galvanizada ou pelo enchimento 

com cacos de tijolos ou blocos. 

O emboço / reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os 

serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos: 

 24 horas após a aplicação do chapisco; 

 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e 

de blocos de concreto. 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências 

dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o 

tamanho da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. 

Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 

taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será 

empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento 

das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, 

em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”. 



A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a 

argamassa de emboço, com lançamento vigoroso, com auxílio da colher de 

pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento da área 

desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do 

excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira 

ou régua. 

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos 

lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a 

operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 

Os emboços / rebocos só serão executados depois da colocação dos 

marcos das portas e antes da colocação de alisares e rodapés. 

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco 

externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será ordenada a sua 

interrupção. 

 

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 

 

Controle dos Materiais 

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às 

recomendações das Normas 

Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água: 

  Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento 

“empedrado”. 

  Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes 

com o tipo de 

argamassa que comporá. Poderá ser : grossa, média, fina (peneirada), 

comum com poucas impurezas ou lavada proveniente de jazidas (leito de rio). 

  Água - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, 

álcalis ou materiais orgânicos que possam prejudicar as reações com o 

cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada satisfatória 

para ser utilizada 

 



A dimensão máxima do agregado a ser adotado na fabricação de 

argamassas destinadas à aplicação em paredes e tetos, deverá ser: 

  chapisco: de 2,4 a 6,3 mm; 

  emboço de 1,2 a 4,8 mm ; 

 

Controle das Argamassas 

Uma argamassa de boa qualidade deverá ter pasta suficiente para envolver 

todos os grãos do agregado, garantir sua aderência e apresentar as 

seguintes características: 

  trabalhabilidade; 

 resistência de aderência à tração; 

 resistência à compressão e tração; 

 permeabilidade, adequada a cada situação; 

 baixa retração; 

 capacidade de deformação; 

 durabilidade diante das ações atuantes. 

Ficará inutilizada a argamassa que apresentar sinais de endurecimento. 

Não deverá ser reaproveitada a argamassa retirada dos revestimentos em 

execução, a não ser que haja uma reciclagem adequada. 

 

Controle do Chapisco 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de 

areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 

mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta 

com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de 

pequenas áreas da base. 

 

Controle do Emboço / Reboco 

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, 

compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de 

areia média, com dimensão entre 1,2 e 4,8 mm. 



O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. 

Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de 

aplicação manual ou por processo mecanizado. 

O aspecto e a qualidade da superfície final deverá corresponder à finalidade 

de aplicação e à  decoração especificada. 

As bases de revestimento deverão atender às condições de nivelamento, 

prumo e acabamento, fixadas pela especificação da Norma Brasileira NBR-

7200. 

 

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medição dos 

emboços/rebocos será o metro quadrado real executado, descontando-se 

todos os vãos livres tais como, portas, janelas, aberturas etc, independente 

de suas áreas. 

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização. 

 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES  

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de revestimento em superfície vertical com cerâmica. 

Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e deverão 

obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e 

outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço 

quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as 

peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou 

empeno. As peças serão armazenado em local seco e protegido, em suas 

embalagens originais de fabrica. 



No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da 

linha de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com 

arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Antes do assentamento da cerâmica, serão verificadas os pontos das 

instalações elétricas e hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de 

obter arremates perfeito e uniformes de piso e teto, especialmente na 

concordância da cerâmica com o teto. 

A cerâmica deverá permanecer imerso em água limpa durante 24 horas, 

antes do assentamento. As paredes devidamente emboçadas, serão 

suficientemente molhas com mangueira, no momento do assentamento da 

cerâmica. 

Para o assentamento das peças, tendo em vista a plasticidade adequada, 

deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:4, quando não 

especificado pelo projeto ou fiscalização. Desde que especificados pelo 

projeto ou fiscalização, poderão ser utilizadas argamassa pré-fabricadas. As 

juntas terão espessura constante, com largura mínima de 2mm. Para fachada 

a largura mínima é de 7mm. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

Será medida a área efetiva do revestimento descontando os vãos. 

 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Assentamento de piso em cerâmica ou mosaico com argamassa de cimento 

e areia. 



Prepara-se o contra piso adequadamente impermeabilizado, nivelando-o. 

A argamassa não deverá ser plástica demais, porque durante a cura a água 

em excesso poderá formar vazios entre a argamassa e a cerâmica, 

prejudicando a aderência. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Nivela-se a argamassa sobre o contra piso, com auxílio de uma régua, 

retirando-se as falhas com desempenadeira de madeira. 

Polvilha-se o cimento sobre a argamassa desempenada, para otimizar 

aderência das peças quando de sua colocação. 

Após posicioná-lo sobre o cimento polvilhado úmido, limpam-se as 

cerâmicas com uma estampa. Deve-se evitar os vazios no verso da 

cerâmica. 

O assentamento deverácomeçar pela peça inteira. 

Deverá ser usado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as 

peças com linha. 

Deverá ser retirado o excesso de argamassa das juntas. 

Não deverá ser permitido que se pise sobre o piso, antes de completado 24 

horas do assentamento. 

O rejuntamento deverá ser feito no dia seguinte 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 

 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016 

 

01. DEFINIÇÃO 



 

Execução de cobertura em telhas de fibrocimento, perfil ondulado. 

A cobertura deverá ser executada conforme os procedimentos 

estabelecidos 

na NBR 7196 da ABNT e nas dimensões, forma e inclinação indicada no 

projeto executivo.  

As telhas serão apoiadas sobre as faces das terças, formando uma 

superfície de contato com largura mínima de 4 cm. As telhas de comprimento 

igual e superior a 2,13 m deverão ser apoiadas em três terças. A 

sobreposição lateral das telhas de ¼ da onda e sobreposição longitudinal 

será de 14 cm. O comprimento do balanço no beiral longitudinal, deverá estar 

entre 25 e 40 cm; quando se usar calha, o comprimento máximo no beiral 

lateral será de 10 cm a partir do último contato da telha com o apoio. 

As telhas serão fixadas às terças através de elementos de fixação, 

especificados na NBR 8055 da ABNT, com um conjunto de vedação 

constituído de uma arruela metálica e uma arruela plástica. As distância entre 

as terças variará em função do comprimento das telhas, com vão livre 

máximo de 1,76m. 

Nos arremates das telhas deverão ser usadas peças do fibrocimento, 

especialmente fabricadas para cada situação. Os procedimentos para 

arremate em parâmetros verticais, passagem de tubulações, juntas de 

dilatação da estrutura/cobertura e outros serviços especiais, deverão ser 

executados conforme as recomendações da NBR 7196 da ABNT.       

Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte, armazenamento 

das telhas e peças complementares e durante a montagem do telhado. As 

telhas deverão ser  manuseadas individualmente e não sofrer esforços de 

torção. 

Durante a montagem e manutenção, não pisar diretamente sobre as telhas. 

O caminhamento deverá ser feito sobre tábuas que se apóiem nas terças. 

Será aconselhável o uso de máscara pelo operador durante o corte dos 

cantos e perfuração das telhas. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 



 

A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido do beiral para 

cumeeira e no sentido contrário ao dos ventos predominantes da região. As 

telhas serão assentadas sobre as terças cujas faces do contato deverão 

situarse em um mesmo plano. As telhas não deverão ser apoiadas nas 

arestas das terças ou em faces arredondadas. As telhas serão fixadas nos 

apoios, nas suas extremidades. As telhas de comprimento igual ou superior a 

3,05 m deverão ser fixadas também nos apoios intermediários. 

As terças deverão ser paralelas entre si. Caso a coberta esteja fora do 

esquadro, deverá ser colocada a primeira telha perpendicularmente às 

terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas na primeira 

faixa. Em telhado de duas águas com arremate em cumeeira, deverão ser 

montadas as faixas opostas, simultaneamente, a fim de possibilitar o perfeito 

encaixe da peça. Poderá ser usada a própria cumeeira, como gabarito, para 

manter o alinhamento das ondas das telhas adjacentes das águas opostas. 

Em todo canto, onde se encontrar quatro telhas ou telhas e peças 

complementares, as duas intermediárias deverão ser cortadas em seus 

cantos justapostos. O corte será feito com serrote ou ferramenta similar 

seguindo a hipotenusa de um triângulo de cateto transversal de 5 a 14 cm de 

cateto 

longitudinal, antes da elevação da telha para o telhado. 

O furo na telha para colocação do elemento de fixação, deverá ser feito com 

broca, nas 2ª e 5ª ou 6ª onda, com diâmetro de 13mm, e estar sempre na 

crista da onda e distante, no mínimo, de 5 cm da borda da telha. Na terça de 

madeira o furo deverá ter diâmetro de 7,5 mm. Na parte central do telhado, 

as telhas poderão ser fixadas com ganchos chatos, instalados nas 1ª e 4ª ou 

5ª cavas da onda. Os elementos de fixação deverão ser colocados de tal 

modo, que possibilite a livre dilatação das telhas. O aperto do parafuso ou da 

porca do gancho e pino deverá ser apenas o suficiente para assentar o 

conjunto de vedação em todo seu contorno. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 



Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m²) 

 

 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de estruturas em madeira para coberturas em telha fibrocimento. 

A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da 

estrutura da cobertura. 

O madeiramento será em maçaranduba ou equivalente. O projeto de 

telhamento obedecerás NBR 6120 (NB 5) e NBR 6123 (NB 599). Toda a 

estrutura receberá tratamento com produto a base de resina sintética, 

pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos 

repelentes de água, de fácil aplicação a brocha, pistola ou por imersão. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeira terças, 

caibros, ripas e respectivas peças de apoio. A inclinação mínima será de 

20%. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para 

apoio da estrutura do telhado. 

Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto 

possível, devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em 

contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos das 

tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 

ligação. Todas as emendas, conexões ou samblagens principais, levarão 

reforços de chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos com 

porcas. 



Todas as emendas de linhas leverão talos de chapa ou braçadeiras com 

parafusos. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m²) 

 

 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de rufo em chapa de aço galvanizado. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

A chapa terá espessura mínima de 0,8 mm e obedecerá ao proposto nas 

normas da ANBT (EB-167/81, EB-649/81 e PB-315/81). 

Será terminantemente proibido emendar os rufos no sentido longitudinal. As 

emendas dos diversos segmentos, serão executados de modo a garantir o 

recobrimento mínimo de 5 cm. 

Não será permitida a soldagem das peças, devendo-se utilizar em seu lugar 

mastiques apropriados de alta aerência 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é em metro linear (m). 

 

 

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM 

 



01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de calhas para águas pluviais em concreto, chapa galvanizada, 

alumínio, ou PVC. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

A chapa terá espessura mínima de 0,8 mm e obedecerá ao proposto nas 

normas da ANBT (EB-167/81, EB-649/81 e PB-315/81). 

Serão terminantemente proibidos emendar as calhas no sentido 

longitudinal. As emendas dos diversos segmentos, serão executados de 

modo a garantir o recobrimento mínimo de 5 cm. 

Não será permitida a soldagem das peças, devendo-se utilizar em seu lugar 

mastiques apropriados de alta aerência . 

As calhas deverão ser protegidas contra corrosão em ambas as faces, com 

aplicação de pintura sobre primer de alta aderência. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro linear (m). 

 

 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de serviço de pintura de fundo selador 

Deve ser aplicada em argamassa fraca ou pouco coesa, evitando assim, 

seu futuro destacamento. 

Como medida de economia de tinta de acabamento, recomenda-se a 

aplicação de uma de mão de fundo selador sobre a massa, para uniformizar 

a absorção. 



 

 02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro ou pincel sobre a superfície 

limpa, plana e livre de graxas 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS. 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de serviços de emassamento de parede interna e externa com 

massa acrílica ou massa a base de PVA. 

É indicada para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície de 

alvenaria aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente absorventes deve-

se aplicar um líquido selador anterior ao emassamento. 

Pasta preparada a partir de resinas sintéticas solúvel em água que atua 

como corretor de irregularidades em superfícies de argamassa e concreto. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a 

superfície em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um 

intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser lixada, com lixa de grão 

100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo 

o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 



 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

 

01. DEFINIÇÃO 

Execução de serviço de pintura com tinta acrílica, tinta lavável a base de 

PVA ou tinta asfáltica. 

Revestimento a ser aplicado em superfície de alvenaria, impermeável e que 

confere um acabamento uniforme e colorido. A superfície de aplicação deve 

estar preparada e retocada. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície 

nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve 

aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 

superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para 

superfícies porosas é recomendável aplicar um fundo selador a fim de 

uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida no projeto. 

Tinta preparada à base de PVA, solúvel em água, que confere proteção e 

um aspecto esteticamente agradável à superfície. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem 

da tinta. O operador deve usar máscara apropriada e óculos protetores 

quando aplicar tinta por pulverização 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a 

superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada demão da pintura deve ser 

aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com 

intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a 

primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 



Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO . 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de serviços de emassamento de teto com massa acrílica ou 

massa a base de PVA. 

É indicada para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície 

aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão 

ou mofo. Para superfícies excessivamente absorventes deve-se aplicar um 

líquido selador anterior ao emassamento. 

Pasta preparada a partir de resinas sintéticas solúvel em água que atua 

como corretor de irregularidades em superfícies de argamassa e concreto. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a 

superfície em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um 

intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser lixada, com lixa de grão 

100 a 150, a fim de eliminar os relevos. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

PINTURA ESMALTE EM MADEIRA 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de serviços de pintura em caibros, ripas, terças e esquadrias de 

madeira com tinta a óleo ou esmalte sintético, com ou sem emassamento. 



Deve-se preparar a superfície da madeira antes do emassamento, quando 

for o caso, através do aparelhamento com lixa de madeira. O emassamento 

das esquadrias é indicado para corrigir imperfeições em superfícies de 

madeira, tornando-se lisas. Deves-se usar massa a óleo com grande poder 

de enchimento, de boa aderência e que seja fácil de lixar. 

Para esse serviço recomendase que a aplicação seja feita em recintos 

fechados, quando possível, para evitar que partículas de pó adiram à tinta. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Para a execução do serviço de emassameno, se for o caso, a superfície da 

madeira já deve estar preparada e se a madeira for nova é recomendável 

aplicar uma demão de fundo sintético nivelador. A massa deve então ser 

aplicada em camadas finas e sucessivas até o nivelamento total da 

superfície, observando o intervalo de 8 horas, entre demãos no lixamento. 

Para aplicar a tinta a óleo ou esmalte sintético, sobre a madeira, deve-se, 

primeiro, verificar as condições das peças, ou seja, as peças devem estar 

secas, isentas de óleos, graxas, sujeiras, resinas, resíduos de serragem e 

outras contaminantes. Deve-se então aplicar a primeira demão de acordo 

com as orientações técnicas e recomendações do fabricante. Depois de 12 a 

24 horas de secagem, aplica-se a segunda demão de trinta, sendo que o 

acabamento final deve se apresentar uniforme, sem falhas, manchas ou 

imperfeições. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

 

01. DEFINIÇÃO 

 



Assentamento de porta em madeira com guarnições. 

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas 

peças e, em seguida, verificar a dimensão do, jabre (rebaixo) observando se 

está de acordo com os detalhes específicos do projeto. 

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar 

engradadas com sarrafos e seladas e o nível do piso a deverá estar definido 

bem como o projeto de alvenaria deverão ter as dimensões dos vãos, 

conforme normas técnicas. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão 

furadas, então, com broca, antes da montagem. A travessa deverá ser, em 

seguida, fixada nas ombreiras com pregos 17x27 e os travamentos serão 

fixados com pregos 17x27. 

O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, 

posicionando-se a aduela na altura, de acordo com o nível do piso fornecido. 

A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo posicionada no 

vão com cunhas de madeira, observando as bonecas para a colocação de 

alizares. A aduela será, então, chumbada com argamassa recomendada. 

Para a colocação do alizar será verificado o encontro da aduela com o 

revestimento. Serão tiradas as medidas das peças e será feito o encontro da 

peça vertical com a horizontal de acordo com detalhes fornecidos. O alizar 

será alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, deverá concordar 

com os pregos 15 x 15 sem cabeça, fixados no topo de aduela ou de acordo 

com detalhes específicos. Os pregos serão, então, repuxados nos alizares, 

devendo-se distanciar em 30cm os pontos de fixação. 

Para assentar a folha da porta os alizares já deverão ter sido colocados, 

bem como a soleira e a porta deverão estar seladas ou com tinta de fundo. 

As condições da porta deverão ser verificadas de acordo com as 

especificações das mesmas, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das 

dobradiças lerão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão feitos os 

rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os 



locais onde serão aparafusados as dobradiças e, em seguida, estas serão 

fixadas na porta. 

Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão aparafusadas. 

A folga entre a porta e o portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo 

com normas técnicas. Será verificada a folga e a espessura da porta com a 

largura do jabre. Por fim, será verificado o funcionamento da porta. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade (und). 

 

 

JANELA EM ALUMINIO (DECORRER OU TIPO MAXIMAIR) 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Colocação e acabamento de janelas  em alumínio de correr, Maxim-AIR, 

basculante ou fixa. 

Deverão ser observados o nível da janela, as dimensões do vão, as folgas 

necessárias e os pontos do reboco interno e externo. 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

Após a colocação do batente, deverão ser fixadas ao batente as folhas da 

sjanelas por meio dos dispositivos de fixação que acompanham o caixilho. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2). 

 

 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 



DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Execução de corrimão e guarda-corpo  em aço galvanizado de 1 1/2" . 

 

02. MÉTODO EXECUTIVO 

 

O corrimão e guarda-corpo  será executado em tubos de aço galvanizado 

de 1 1/2" em conformidade com o projeto. 

 

03. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro linear (m) 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

 

NORMAS GERAIS 

 

A execução das instalações das edificações obedecerão a norma NBR-

5410 (que substitui a antiga NB-3), NBR-5411, NBR-5418, NBR-5419, NBR-

6527, especificações NBR-5114, NBR-5115, NBR-5121, NBR-5281, NBR-

5283, NBR-5354, NBR-5598, NBR-6147, NBR-6150 e NBR-6417, todas da 

ABNT, como também as indicações de projeto e as orientações da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

As instalações só poderão ser executadas por profissionais habilitados, 

empregando-se a melhor técnica para que venham preencher, 

satisfatoriamente, as condições de utilização, eficiência e durabilidade. 

 



A instalação deverá ser trifásica para atender a demanda solicitada em 

projeto. 

 

Todos os materiais utilizados serão de boa qualidade, aptos ao fim a que se 

destinam, podendo a FISCALIZAÇÃO rejeitar aquelas que não sejam 

consideradas satisfatórias. 

 

ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS 

 

 Serão utilizados eletrodutos de PVC flexíveis, aço 

galvanizado,conforme indicação em projeto. 

 

 Deverão ser evitadas emendas de eletrodutos entre as caixas. 

 

 No caso de tubulações embutidas, antes da concretagem, as mesmas 

deverão ser perfeitamente fixadas as formas e devidamente protegidas, a fim 

de evitar penetração de nata de cimento. Tal prevenção, deverá também ser 

tomada quando da execução de qualquer serviço que possa ocasionar a 

obstrução das tubulações. 

 

 As caixas de derivação embutidas poderão ser em chapas de aço 

estampado ou PVC. As que ficarem nos interiores dos elementos estruturais, 

deverão ser preenchidas com serragem molhada e rigidamente fixadas as 

formas. Serão utilizadas nas dimensões a seguir indicadas. 

 

Caixas Retangulares de 4 x 2 pol., com no mínimo três tomadas e 

interruptores. 

 

 As caixas serão colocadas nos parâmetros dos revestimentos, com 

as seguintes distâncias entre o bordo inferior e o piso acabado: 

 Interruptores: 1,00 m. 

 Tomadas baixas: 0,30 m. 

 Tomadas médias: 1,00 m. 



 Tomadas altas: 2,10 m. 

 Caixas de passagem: 0,30 m. 

 

 As caixas para interruptores deverão ser colocadas na mesma parede 

em que estiver a porta e a 0,20 m das grades. No caso de impossibilidade, 

deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que indicará o posicionamento das 

mesmas. 

 

 As caixas localizadas em um mesmo compartimento, serão 

perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem 

desuniformidades sensíveis no seu conjunto. Os pontos de luz serão 

colocados de forma a se obter um conjunto simétrico harmonioso. 

 

 Somente poderão será abertos os olhais das caixas destinadas a 

receberem ligações com eletrodutos. 

 

 As caixas que forem embutidas, serão niveladas, aprumadas e 

deverão facear o parâmetro dos revestimentos de madeira que não se 

verifique grande profundidade após execução dos mesmos. 

 

 Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos e caixas, 

deverão ser efetuados com o máximo cuidado, com o objetivo de causar o 

menor dano possível aos serviços executados. 

 

 FIOS, CABOS, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS. 

 

 Para os circuitos de iluminação e força, serão utilizados condutores 

com capa de composto termoplástico polivinílico com isolamento até 750 

Volts, de acordo com a NBR-5281. 

 

 Os condutores terão bitola mínima correspondente a 1,5 mm2. Para 

bitolas superiores a 2,5 mm2, deverão ser utilizados cabos. 

 



 Todos os condutores serão de cobre, singelo, de têmpera mole, não 

sendo permitida a utilização de fios flexíveis. 

 

 Para facilitar a enfiação, os condutores deverão ser lubrificados com 

talco ou parafina, sendo vedado o emprego de outros lubrificantes. 

 

 Não serão permitidas as emendas dos condutores dentro dos 

eletrodutos. As mesmas serão realizadas nas caixas de passagem e 

derivação. 

 

 Os trabalhos de enfiação dos condutores , deverão ser precedidos de 

limpeza e secagem dos eletrodutos, pela passagem de bucha de estopa, 

conclusão dos revestimentos das paredes, pisos e tetos, conclusão dos 

telhados e impermeabilização das lajes de coberta, colocação de portas, 

janelas e vidros. 

 

 As luminárias obedecerão rigorosamente as indicações do projeto. A 

utilização de materiais similares ao especificado, estará sujeita a aprovação 

por parte da FISCALIZAÇÃO. 

 

 Os interruptores e tomadas, serão de boa qualidade, aprovados pelo 

controle de qualidade e pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e fluorescentes 

compactas serão instaladas após a pintura. 

 

 INSPEÇÃO E TESTES 

 

 Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja 

concluída, sendo verificada a continuidade e isolamento dos circuitos, 

funcionamento dos interruptores e proteções. 

 



 A manutenção da iluminação correrá por conta e ônus do EMPREITEIRO 

até a entrega da edificação e de acordo com as Normas Técnicas de 

Responsabilidade. 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS 

 

 O sistema de água potável da edificação será executada de acordo 

com as indicações do projeto e em perfeita obediência  às normas NBR-5626 

e NBR-7323 e a especificação da NBR-5648, todas da ABNT e as demais 

que especificarem o assunto. 

 

 Destinam-se ao atendimento do seguinte ponto: 

 Consumo destinado a pias de cozinha, lavanderia e pontos de 

consumo nos banheiros.; 

 

 As ligações serão em tubos de PVC rígido, soldável. As conexões 

serão em PVC. 

 

 As ligações deverão ser executadas de maneira a garantir perfeita 

estanqueidade. 

 

 Toda tubulação tão logo seja instalada deverá ter suas extremidades 

vedadas com plugs ou caps de PVC e que somente serão removidos quando 

da ligação final dos aparelhos de metais, não sendo admitido o uso de 

buchas de papel, madeira, etc., para tal fim. 

 

 As tubulações embutidas de diâmetro até 1 ½”, inclusive, serão 

fixadas pelo enchimento dos rasgos com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:5. Para garantir o  perfeito posicionamento da tubulação, os rasgos 

serão fechados com a mesma argamassa. 

 



 Todas as extremidades das conexões que serão ligadas aos 

aparelhos e metais, deverão facear com o revestimento das paredes. 

 

 Antes de fechamento dos rasgos, da alvenaria ou do seu 

envolvimento por capas de argamassa, as tubulações de água serão 

lentamente cheias para eliminação completa de ar, e, em seguida, testada 

com água sob pressão 50% superior a pressão estática máxima na 

instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 

1 Kgf/cm2, sem que causem qualquer vazamento. A duração da prova será 

de no mínimo 6 (seis horas). 

 

ESGOTO SANITÁRIO 

 

 Sistema de esgoto sanitário, constará basicamente dos aparelhos 

sanitários, canalizações primária e secundária, tubos de ventilação e coletor 

predial. 

 

 A instalação de esgoto sanitário deverá ser executada de acordo com 

o disposto em projeto, nestas especificações,nas normas NB-19, NB-37, 

NBR-7229 e NBR-7367 e nas especificações NBR-5645, EB-103, NBR-5688 

da ABNT, devendo permitir rápido escoamento dos despejos e fáceis 

desobstruções, assim como impedir a passagem de gases e animais das 

canalizações para o interior da edificação, e a contaminação da água de 

consumo. 

 

 As canalizações serão de tubos do tipo ponta e bolsa em PVC, com 

junta soldável ou elástica, conforme projeto executivo, assentados com 

bolsas voltadas em sentido oposto ao do escoamento. Deverão ser assentes 

sobre terreno resistente, previamente compactado, ou com embasamento 

adequado. 

 

 As juntas, nas ligações de tubulações, deverão ser executadas de tal 

modo a garantir perfeita estanqueidade, tanto para líquido como para gases. 



 

 As cavas e rasgos abertos para assentamento de canalizações, 

somente poderão ser fechados após a verificação, pela FISCALIZAÇÃO, das 

condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos e declividades. 

 

 As passagens de tubulações de esgoto, prevista através de 

elementos estruturais deverão ser feitas através de BLOCKOUTS, colocados 

antes da concretagem e devidamente reforçados. Para que a 

FISCALIZAÇÃO possa aprovar juntamente com o engenheiro estrutural 

responsável pelo referido projeto. 

 

 As declividades das canalizações serão uniformes, não se permitindo 

depressões que possam formar depósito no interior das mesmas. 

 

 Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitirem 

limpeza e remoção fáceis, bem como evitar a contaminação da água potável. 

 

 As declividades indicadas em projeto serão consideradas como 

mínimas, devendo ser propiciada uma verificação geral dos níveis até o 

sistema de disposição final, antes da instalação dos coletores. 

 

 As tubulações terão suas extremidades vedadas até a montagem dos 

aparelhos sanitários, com bujões ou caps, devidamente apertados, não 

sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira. 

 

 As canalizações primárias de esgoto serão submetidas a prova, com 

água ou ar comprimido, com a pressão mínima de 3 metros de coluna d’água 

antes das instalações dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaça, 

sob pressão mínima de 25 mm de H2O, depois da colocação dos aparelhos. 

Em ambos os testes a pressão deverá ser mantida durante 15 minutos. 

 

SISTEMA FINAL DE ESGOTO  

 



 Interligação a Estação de Tratamento, dimensionada e definida em 

projeto. 

 

 Serão construídas de acordo com o indicado em projeto. E a Fossa 

Séptica e o Filtro anaeróbio deverão ser completamente impermeáveis. 

 

APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 

 

 Os aparelhos e metais sanitários a serem utilizados, deverão estar de 

acordo com o indicado em projeto. Salvo especificação em contrário, os 

aparelhos, bem como os acessórios. Serão na cor branca e os metais, 

cromados, de acabamento brilhante. Deverão ser sempre de primeira 

qualidade, não podendo apresentar deformações ou falhas de acabamento e 

funcionamento, variações de coloração ou de tonalidade, satisfazendo as 

seguintes normas da ABNT: NBR-6452, NBR-6463, NBR-6498, NBR-6499, 

NBR-6500, EB-368, EB-369, EB-387 E PB-135. 

 

 Os balcões de aço inoxidável deverão ter acabamento polido com 

cubas de aço moldadas em conjunto com os balcões para não haver 

emendas. Serão colocadas a uma altura de 0,80 m do piso acabado. 

 

 A FISCALIZAÇÃO indicará a posição relativa das peças sanitárias, 

orientando-se pelas disposições dos projetos e pelo seguinte: 

 Deverão coincidir com o azulejo inteiro quando tiverem mesmas 

dimensões, ou colocadas na metade superior dos azulejos, se tiverem alturas 

inferiores a estas. 

 Os porta-papéis serão colocados na quarta fiada horizontal, a contar 

do piso, 

                          e na quarta fiada vertical da parede do fundo, a contar do 

eixo da bacia  

  sanitária.  

 As saboneteiras dos chuveiros serão localizadas na nona fiada 

horizontal a  



  partir do piso. 

 Os cabides serão fixados na décima fiada horizontal a contar do piso. 

 Os mictórios deverão ser colocados com as bordas com altura de 

0,50 m a partir do piso    acabado. 

 Os lavatórios serão colocados com as bordas externas da bacia a 

0,80 m do  

  piso. 

 Torneiras para lavagem ficarão a cerca de 0,65 m do piso acabado. 

 

 Todos os materiais sanitários serão providos de canoplas cromadas e 

deverão ser da mesma linha em todos os ambientes. Não serão aceitos 

registros de gavetas brutos em ambientes internos, dependências sanitárias 

e copas. 

 

 Os balcões tanto de aço como de mármore ou de fibras deverão ser 

protegidos com uma capa de gesso, tão logo se concluam os trabalhos de 

assentamento e sua retirada só será permitida quando da limpeza final. 

 

 A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar todos os materiais antes de sua 

colocação, não eximindo o EMPREITEIRO de responsabilidade por manchas, 

quebras ou arranhões que venham ocorrer até a entrega final da obra, como 

também das Normas Brasileiras em vigor. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 

 

 

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº. _____, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

______________________________ 

 

Data 

 

 

______________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

   A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________, declara que se enquadra na condição de 

MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na 

forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 Para tanto, anexo o Termo de Opção do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO, 

registrado ou autenticado na Junta Comercial _______________ (indicar o local da sede ou 

domicílio da licitante, onde for o registro). 

Declaro, ainda, para os fins do item 4.3, I “b” e do II “e” do edital que não incorremos em 

nenhum dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2000. 

 

 

 

____________, ______ de ______________ de ___________. 

 

 

 

______________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO/CNPJ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  

 

A empresa ___________________, inscrita com o CNPJ nº _______________, por 

intermédio de seu representante(s) legal(is) _______________________, portador da Carteira de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins de 

habilitação nesta Tomada de Preço, em cumprimento à exigência contida no Art. 32, § 2º da Lei nº 

8.666/93, que inexiste fato superveniente impeditivo à sua habilitação.  

 

 

 

Cupira-PE, ____de ____________de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cupira | Comissão Permanente de Licitação 
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

A empresa: ______________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da 

Fazenda sob o CNPJ nº. ________________________ com sede na ________________________ 

(endereço completo), DECLARA que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, 

bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a 

correta elaboração da respectiva proposta, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as 

condições estabelecidas no referido Edital e anexos. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________, declara sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar do Processo 

Licitatório 032/2021 Tomada de Preço 004/2021 foi elaborada de maneira independente, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da sessão não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da 

proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cupira, antes da abertura oficial das 

propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

Data e Local 

 

CARIMBO/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

Deverá está incluso juntamente com a proposta de preço. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – CPL 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA (FACULTATIVO) 

 

 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, declara 

para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências 

ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizaremos deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município 

de Cupira/PE. 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 

 


