
ESTÀDO DÀ PÀR.Af BA
PRETXIN'RÀ UUNICIPÀI, DE MOGEÍRO

comssÃo PERr.{ÀNElrrE DE LrcrrÀÇão

EDITAI. Licitação
PROCESSO ÀDMINISIRATTVO N" rp 00002/2021
r,:crraçÃo N". oooo2/202l
MODALIDADE: TOMÀDÀ DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Reali.zador do Certame:
PREEEÍTURÀ MUNÍCIPAL DE MÔGEIRO
AV. PRESTDENTE .loÃo pEssoA, 47 - cENTRo - MocErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-mâi1i licitacaomogeiroouol. com, br - TeL: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acina qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.50L,/0001-6?, doravante
d€noEinado lj,lplêsrqêntê ORC, torna público pala conhecimento de quantos possam interessa! que
fará lealizar através da comissão Permanente de LicitaÇão, doravante dênominadâ simplesmente
conissáo, as 08:30 horas do dia 13 de Agosto de 2021 no endereÇo acima indj-cado, lj.citaÇão na
modalidade Tomada de Preços n". 00002/2027, tipo menor preÇo, e sob o rêgimê de enpreitada por
prêço global; tudo dê acordo com este instrumento e em observância a Lêi Fêdêra1 n'8.666, de
21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 1-23, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação peltinente,
consideradas as alteraÇôês postêriorês das referidas normas; conformê os c!j-téxios e
procedimeotos a seguir definidos, objetivando obter a mêlhor proposta para: CONTRATAÇÁO DE
EMPRESÀ pÀRÀ sERvrÇos DE coNTrNUrDÀDE Às oBRAs DE coNsrRuÇÃo DE UNTDADE BÁsrcÀ DE seúoe seoreol
NA RUA PRESTDENTE JosÉ AMÉRrco DE ÀLMETDÀ - LoTEAMENTo MARrA pErxoro NEsrE MuNrcrpro.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presentê liciraÇão: coNTRATAÇÁo DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE
Às oBRAs DE coNsrRuÇÃo DE UNTDADE BÁsrcÀ DE sÀúDE SEDTADA NA RUÀ pREsrDÉNTE JosÉ AMÉRÍco DE

ALMEIDA _ LOTEA}.IENTO MÃRIÀ PEIXOTO NES?E MUNICIPIO.
1.2.Às especificaÇôes do objêto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
corlespondente Termo dê Rêfêrência - Anexo r deste rnstrumento.
1.3.À contrâtaÇão acima descrita, que sêrá processâda nos termos deste instrumento convocatórior
êspecificaÇóes técnicas e informaÇõês complementares que o acompanhâm. quando for o caso,
justifj-ca-set Pela necêssidade da devida efetivação de sêrviço para suprj-! demanda especlfica -
coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA pÃxÀ sERVrÇos DE CoNTrNUÍDADE Às oBRÀs DE coNsrRuÇÃo DE UNTDADE BÁsÍcA
DE sÀúDE sEDrÀDÀ NA RUA PRESIDENTE JosÉ AMÉRrco DE ÀLMETDÀ - LorEA!{ENTo MARrA pErxoro NEsrE
MUNICIPIO -. considerada oportuna e imprescindÍvêl, bem como rêlevante medida de interesse
público; ê ainda, pela necessidade dê dêsênvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão dê
atividades pertinentes, vi-sando à maximizaÇão dos lecursos em relâção aos objetivos proglanados,
observadas as diletrizes e metas definidâs nas fêrramentas de planejômento aprovâdas.
1.4.Safienta-se que na referida contratação, não se!á concedido o tratamento difereociado e
simpLificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇôes
contidas no Art. 4f, dê Lêi Complementar no L23/2AA6, por náo enquadrar-sê nas hipóteses dos
incisos I e III, do Art. 48, como também, nâo se! oportuno aplicar a exiqência facultada no
inciso ÍI, do mesmo artigo. visto estarem plêsêntes, isolada ou simultaneamente, as s
previstas no inciso rIÍ, do Axt. 49, todos do referido diploma Iêgal-. Ej-ca. Ílo entanto, a§
a ME e EPP o tratamento difêrenciado e slmplificado pxevisto nos dêmais Artigos do Cap
seÇao 1, qa !e1 n', -LZJluo.
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2.o.Do r,ocÀr E DÀTÀ E Dà rMpucNÀÇÁo Do EDrrÀt
2.1.Os envelopes contendo a documentaçáo refativa à habilitaÇão e a proposta de preços
execuÇão do objeto desta licitaÇáo. deverão ser entregues à Comissáo até as 08130 horas do dia
13 de Agosto de 2021, no endêreÇo constântê do preâmbulo dêstê instrumênto. Nêste mesmo 1ocal,
data e horárj-o se!á realizada a sessáo púbIica para abertula dos !êfêridos envelopes.
2.2.ÍnformaÇÕes ou esclarecimentos sobre esta licitaÇão, serâo prestados nos horários normais
de expediênte: das O8:00 as 12:00 horas. E-mail: licj.tacaomogei rocuol ' com. br.
2.3.eualquer cidadáo é parte legÍtima pa!a irnpugnar o ato convocatório deste certane por
irrêquLalidadê na aplicaÇão da Lei 8.666/93 e legislaÇão pertinente, dêvêndo protocolar o pedido,
pol êscrj"to e dirigida a Comissâo, até 05 (cinco) dias úteis antes da data flxada para a abeltura
dos envelopes dê habilitaÇão.
2 , 4 . Caberá à Comissão, êuxiliada pê1os setores responsáveis pela ê1âboraçâo deste ato
convocatório e seus anexos, julgar ê !êsponder à lmpugnaÇão êm êté 03 (três) dias úteis,
considerados da data em que foi devidamênte recebido o pedido.
2.5.Dêcairá do direito dê j-mpugnar os telmos do âto convocatório dêstê ce!tame pelaDte a

âd.roinlstlação o licitante que não o fizer, por escrito e dlrigida a Comissâo, até o segundo dia



úti1 quê anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irrêgularidades que
o viciarian, hipótese en quê ta1 conunicâÇão11ão têrá efelto de recurso.
2.6.À respectiva inpugnação se!á apresentada da seguintê forma:
2. 6. 1. Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamêôte no
seguinte endêreÇo: Àv. Presidente João pessoa, 47 - Ce$tro - Mogej.ro - pB.

.DOS EI,E,TENTOS PÀRA LICITÀÇÂO

.Aos palticipantes, serào fornecj-dos os seguintes

.]".ANEXO f _ TERMO DE REEERÊNCIÀ . ESPECITICAÇÔES;

.2.ÀNEXO II - MODET,OS DE DECLÀRAÇÔES;

.3.ÀNEXO III - MODELO DO TERNO DE RENÚNCIÀ;

.4.ÀNEXO IV . MINUIA DO CONTRÀTO.

.5.ÀNEXO V _ PIANILHÀS.

.A obtenÇão do Edital podêrá ser fêita da seguinte

.1.Junto a CoÍrissão: gratuitamente; e

.2.Pe1os sitesr www,mogeiro.pb.gov.brllicitacoes,l

3.0
3.1
3.1

3.1
3.1
3.1

ê1elnêntos:

forma:

h,r^'w. tce. pb. gov. br.

..0,DO sI'POREE I.EGAI
4.1.Esta licitâÇáo reger-se-á pela Lei Eedeial no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Compfenenta!
no 123, de 14 de Dêzembro de 2006; ê lêgisIação pertinente, consideladas as alterações
posteriores das !êfelidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento,
independente de transcriÇão.

5.0.DO PRÀZO E DO!ÀçÃO
5.1,O prazo máximo para a execução do objeto ora l-icitado, conforme suas carâcteristiÇas e as
necessidades do ORC, ê que admite prorrggaçâo nos casos previstos pela l,ei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a pârtir da emissão da Orden de ServiÇo:

Inlcio: fmediâto;
Conclusãor 3 (três ) neses.

5.2.o prâzo de vigência do correspondênte contrâto sêrá determinado: até o final do exerclcio
financeiro de 202L, considelado dâ data de sua assinalura; podendo ser ptorrogado nos têlmos do
Ârt. 57, da I,ei 8.666/93.
5.3.À6 despesas decorlentes do objeto deste certame, corre!âo por conta da seguinte dotação:
Recursos próprios do Municipio de Mogei!o: LEI MUNICIPÀL 340/2A20 02.020 SEC DE ADMINISTRÀÇÁO E
PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICÀ 02.O4O SEC MUN]CIPÀI DE SÀUDE
4.4.90.51.00.00 211 oBRÂs E rNsTArÂÇÔEs 4.4.90.51.00.00 213 oBRÀs E rNsTÀrÀÇôEs 4.4.90.51.00.00
215 OBRÀS E INSTAÍ.AÇÓES 4.4.90.51.00.00 220 OBRAS E TNSTATÀÇÕES 02.080 SEC. DE TNDUST. COMERCTO
E INEFÀESTRUTURÀ 4,4.90.51.00 001 OBRÀS E INSTA],ÀçÕES

6. O.Dà.s COlrDrçôES DE pÀArrcrpÀçÀO
6.1.Poderáo participâr dêste celtame, os Iicitantes devidamente cadastrados no ORC ou que
atenderem a todas as condições para cadastlamento até o terceilo dia anterior à datà prevista
pâra o recebimento das propostas, cuja regularidadê selá obsêrvâda, em qualquêr das hipóteses,
exc.l. us ivanente nediante apresentaÇão do Certificado de Inscriçâo de Eoxnecêdores ê Plestadores
de serviÇos, ou êquiva.Iente na forma da lej-, fornecido pelo oRC, em plena vàlidade:
6,1.1.4o requerer inscriçâo no Íeferido cadastro, ou atualizêÇâo dêste, a qualquer tempo, o
interêssado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências dos Incisos I e IV,
do Art. 27, da Lei L666/93,
6.2.os proponentes deverão entregar a Comissão, no prazo determinado, dois envefopes fechados
indicando, re spectivamente, DOCUMENTÀçÁo e PRoPoSTA DE PREÇos, dêvidamente identificados nos
ter!íos dêf.inidos neste instrumento convocatório,
6,3.À particlpâçáo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
Enplesas de Pequeno Porte e Equiparâdos, nos têrlnos da legislaÇão vi"gente.
6.4.Náo poderão participar os interessados quê se encontrem sob o reglme falimentar, empresas
estrangeiras quê não funcionem no país, nem aqueles quê tênham sido dêc1ârâdos inidôneos pârâ
Iicitar ou contratâr corn a Adninistraçâo Pública ou quê êstejâm cumprindo a sanÇáo de suspênsão
do d]-reito de licitar e colltratar com o oRC.
6.5.Os licitantes quê desejarem envj.ar seus ênvelopes Documentação ê Proposta de Prêços via
postâ1 - con Àviso de Recebimento AR -, deverão ,ênetê-los en tempo hábil" ao endereço constante
do preâmbulo deste instrunênto, àos cuidados do Presidente da Comissão - flaviano Clêbson Araújo.
Não sendo llgorosanente observadas as exigências dêstê iten, os respectivos envel-opes nâo serâo
aceitos e o licitântê, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.6.ouaodo observada a ocorrência da ent!ega apenas dos envelopes junto a coÍlissào, sem a
permanência de representante credenciado na respectlva sessáo pública, é facuftado ao licitante,
náo sendo condiÇáo parâ sua hâbilitaÇão, a inclusão no enve]ope DocumentaÇão, da dêc
êxpressa de lenunciar ao direito de intelpor rêcurso ê êo plazo corrêspondente re1âtivo
de HabifitaÇão, concordando com o plosseguimento do certame, previsto no Àrt. 43, III,
8.666/93, confoünê ,rnodê1o - Anexo III.
6.?.É vedada à participação êm consórcio.
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6.8.COI|DIçõES ESPECÍÍ'ICÀg: O f.icitante deverá atender aos rêquisitos abâixo e os respectivos
conprovantes, obrigatoriamêntê, integrar:ão os elementos do enveloPe DOCUMENTAÇÃO:

6 . 8 . 1 . Conplovaçâo de garantia, que deverá ser prestada âté o últiÍlo dia útil que anteceder â
licitaÇão, no vafor equivalente à R§ 3.801,64. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes
modalidades de gârantia: a) caução em dinheiro ou êm titufos da divi-da públlca, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante !êgistro em sistema centralizado de liquidaÇão



e de custódia autorizâdo pelo Banco Central do Brasil e avaliados pê1os seus valo!es econômicos,
confoüne definido pelo Ministério da Fazenda; b) seguro garantia; c) fiança bancá!ia. À referida
garantia deverá ser .epassada âo Setor Einanceiro do ORC ou outro informado pela Comissão, o
qual emitirá o respectivo documênto de quitaÇáo, váIido até o sêu resgate que somente podêrá
ocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente licitação. Na hipótese do proponente
sagre-se vencedor a refe!ida garantia poderá ser utilizâda, confonne o caso e a critéri-o do ORC,
na composiÇão da prêstaÇâo da garantia do contrato exlgida.
6. I .2 . Comprovaçáo de quê o licitante tem pl"eoo conhecinento das condiÇÕes relativas a natureza
da obra ou serviÇos a serêm êxecutados, feita através de declaração formal assinada pelo seu
!espoosáveL técnico, contendo a identificaÇão da empresa e do signatário, locaI e data, e
basicamentê com os seguintes termos: > "DECLAIÀMOS sob as penalidades da ]ej., que temos pfeno
conhecj.mento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabafhos retativanente ao
objêto da Tomêda dê PreÇos no A0AA2/2021, assumiodo totaf rêsponsabitidade por esse fato e
informando que não o utilizaremos pâra quaisquêr questionâmenLos futuros que ênsejem avenças
técnicas ou financêiras com a Prefeitura Municipal de Mogeilo - PB" <.
6.8,2,1,No caso do liÇitantê desêjar realj-zar uma vi.sitâ ao focaf da obra ou serviços com o
acor0panhamento de um responsáveI do ORC, deverá comunicar previamente a Comlssâo com a devlda
antecedência, observado o prazo máximo para r:ealizaÇâo da rêferida visita, necessária para que
sêja fêito o agendamento junto ao sêtor competênte do órgâo.
6, I . 3. ConprovaÇão dê capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por
pessoa jurldica de direito público ou privado €ú nolre do ResponsávêI Técnj.co designado pelo
licltante, devidamênte registrado junto a entidade profissional competente, demonstrândo a
execução de serviÇos con caracteristicas senelhantes à parcela nais refevante do objeto da
presente licitaÇão, abaixo discriminada. O refêrj-do atêstado só sêrá aceito se ácompanhadô da
cor!espondente Certj-dão de Acervo Técnico - CAT enitida pelo conselho regionaL de fiscalizaÇáo
profissj.onal conpetente e da comprovaÇáo de que o referido Responsável Técnico designado pertence
ao quadro da êmpresa ou dêIe fará parte caso seja vencedora do presentê certame. Ta1 complovaÇão
poderá ser feita através da apresentaÇáo de qualquer um dos seguintes documentos, a clitério do
.ticitante: a) cópia da Cartêira dê ?rabalho e Previdência social - CTPS assj-nada ou da ficha de
Registro do EÍnpregado; b) instnmento de contrato de prestação de serviÇos regido pela legislaÇão
civil comum, devidamentê registrado no registro púb1ico, nos termos do Att. 221, da Lei Federal
no 10,406, de 10 dê janeiro de 2002; c) contlato social, altêração contratual ou equivalente na
forma da fei, quando o responsáve1 técnico for sócio da êmprêsa. Serão admitidos os atestados
refêrentes à execuÇáo de obras ou sêrviÇos sini.Iares de complexidade tecnológica e operacional
equivaleote ou supêrj.or a: CONSOÂNTE ESPEEICICAÇOES TECNICÀS DO OBJETO LICITÀDO,
6. L 4 . ComprovaÇáo de capacidade técnico-opêracionaf, feita através de atestado folnec.ido por
pessoa jurídica de direito público ou privado .! favor da Enprega, demonstrando aptidão do
licitante por execuÇão dê sêrviÇos, em caracterlsticês sêmelhantes à parcela mais relevante do
objeto da presênte licitaÇáo, abaixo indlcada. Serão admitidos os atestados refelentes à execução
de obras ou sêrviÇos simi.lares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou supêrj.o!
A: CONSOANTE ESPEEICICAÇOES TECNICÀS DO OBJBTO LICIIÀDO.

7.0.DÀ REPRESENTAçãO E DO CREDENCTàMENEO
?.1,O licitante deverá se aprêsentar, para cledenciamênto junto a Comissáo, quando for o caso,
através de um rêpresentante, corn os documentos que o credenciam a participar deste procedj-rnento
licitatôrio. Cada licitante credenciará apenas um repÍesentante quê será o úoico admitido a

intelvlr nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituldo
posteriolrnente por outro dêvidômente credênciado,
'7.2.Pata o credenciamento dêvêrâo ser aplesentados os seguintes documentos:
7 . 2 , 1 . Tratando-se do representante legal: o instnmento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente rêgistrado no órgão compêtente, no qual estejam exprêssos seus
podêles para exercêr dirêitos e assumir obrigaçÕes em decorrência dê tal investidurai
'7,2.2.Tralaodo-se de procurador: a proculaçáo por instrumento público ou particular da qual
constem os necêssários poderes para firmar declaraçôes, dêsistir ou apresentar âs razões de
recurso e praticar todos os dêmais atos pertinentes ao certame; acompanhada do corresPondentê
instrumento de constituiÇão da empresa, quando for o caso. que comprove os poderes do mandante
para a outolga. Na hipótese de procuração seja particular dewerá aêr rêconhêcida a firD! êú
cartório do reEpoctivo signatário.
?,2.3.0 representante lêga1 e o procurador dêverão identificar-se apresentando documento oficiaf
que Çontenha foto.
l.3.Estes documêntos deverão ser êntregues a Comissáo - antes do início da sessão púb1ica - en
originat, po! quafquer procêsso de cópia autênticada por cartório competente ou mêmbro dá
Comissáo.
?,4.À nâo apresentaÇâo ou ainda a incorreçáo insanável de qualquer dos documentos de
cledenciamênto impedirá a participação ativa do represêntante do licitante no presênte certamê.
Esta ocorrência não inâbifitará sumariamente o concorrente, apenas pêrdêrá o direito a

manifestar-se nas cottêspondêntes fases do processo licitatório. Para tânto, a comissão leceberá
regulaEnentê do referido concorlente sêus envelopes, declaraÇóes e outros elementos nec
à palticipaÇão oo celtaJfle, dêsde que apresentados na forna definida nêste instlumênto.
?.5.No momento dê abertura da sêssão púbtica, cada ]icitantê, por intermédio do seu repre
devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos ênvelopes, a

documêntaÇão:
'7 . 5. 1 . Dec]alaÇáo de Elaboração Independentê dê Proposta - Anêxo TI.
?.6.Quando os ênvelopes Documentação ê Proposta de PreÇos forem enviados via postal, a de
indicada no item ?.5.1 dêverá sêr aprêsentada dentro do envelope DocumentaÇáo.
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8.0
8.1
via

. DÀ EÀBrÍ.rIÀÇÂO

.Os documentos necessários à habilltaÇáo dos licitantes, deverão
, dentro de envelopê lacrado. contêndo as sêguintes indicações

ser apresêntados en 01 (rma)
no anvêrso:

PREEEITUBÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEN?E

04002/2421

cas
trâ
complovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a

critério do l-icj.tânte: a) dectaraçáo êxplessa formalmente assinada pêIo profissional da área
contábiI, devidamentê habilitado; b) certidão simplificada emj"tida pê14 junta comerciaL da sede
do licitante ou equivalente, na folma da legislação pertinênte, À ausência da referida declaraÇáo

8.3

8.3
8.3
8.3
8.3

, DoêuEantaçâo espêcifj.câ :

,l.ComprovaÇão de prestaÇáo de garantia - itêm 6.8.1.
,2.ComprovaÇão de pleno conhecimênto das condiçôes da obra ou serviÇos - iten 6.8.2.
,3.comprovaÇão de capacidâde técnico-profissional - i-tem 6.8.3'
,4.ComplovaÇão dê capacidade técnico-opêracional - itern 6.8.4.
.5.ComprovaÇâo de que o licitante se enquadra nos têlmos do Art' 3'da i,ei 123106, ae for o
o, sendo considêrado microempresa ou empresa de pequeno porte e recêbendo, portanto,
tamênto diferenciado ê simpLificando na forma definida pe.Ia 1êgislâÇão viqênte. TaI

ou certidão sünpLificada, apênas neste caso para comp rovaÇão do enquadramênto na fonna da
1êgis1aÇão vigente, não é suficientê motivo pará a inabilitaÇão do licitante, apenas
durante o presente certarrre, o direito ao tratanento diferenciado e simplificado dispens
ou EPP, previstos na Lei 123106:

derá,

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá contêr os sêguintes elementos:

8.2. PESSOA .]URÍDICA:
I . 2 , 1 . ComprovaÇáo de cadastramênto nos termos do item 6.1 deste instruaento.
8.2,2.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
8.2.3.Prova de j.nscriÇão no cadastro de contribuintes êstadual ou municipal, relativo à sede do
licitante.
8.2.4.Àto constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor, devidamêntê registrado, em se
tratando de sociedades comêrciais, ê, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado dê documentos
de eleiÇão de seus administradores , lnscrj-Çáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exêrcÍcio. Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresa
ou sociêdade êstrangeir:a en funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expêdido pelo órgáo competente, quando a atividade assim o êxigir, Registro
conercial, no caso de êmpresa individual. Estas exigêncj-as não se aplicam ao licitânte que,
quando da etapa de credênciamênto no cêrtame, já tenha apresentado de formâ regu-Iar nos termos
do prêsente instlumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem.
8.2.5,BalanÇo patrimonial e demonstraÇÕes contábeis do ú1timo exerclcio sociat, já exiglveis e
aplesentados na forma da lei, com indicaçâo das páqi"nas corlespondentes do livro diário en que
o mesmo se encontra, bêm comô apresentaÇão dos competentês têrmos dê âbêrtula e e[cerramento,
assinados por profissional habifitado e devidanente leglstrados na junta comerciaf competente,
vedâda a sua gubstituiçáo por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constitulda há menos de um ano, ou aquela que aindâ náo tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existêncla no prazo 1egal, poderá apresentar o Balaço de Àbertura assinado por
profiss.ional habilitado ê devidamênte registrado na junta comercial compêtentê.
I . 2 . 6. Regularidade para com a fazeoda !'ederal - Cêrtidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos federais e à Dividê Ativa da Uniâo.
8.2,7,Certidõês nêgativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da ]ei,
I . 2, I . ConprovaÇão de iegularidade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - FGÍS,
aprêsêntando o respectivo Cêrtificado dê Rêgularidadê fornecida pêIâ Câixâ Econômica Eedeial.
8.2.9,Prova de inexistência de débitos j-nadinplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lêi n'5.452, dê 1'dê maio de 1943.
8.2.10.Dêclaração do licitantê: de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso XXXIlI, da
Consti-tuiÇáo Eederal - Art. 2'7, Incisô V, da Lêi 8.666/93; de supêrvêniênciâ de fâto impeditivo
no que d.iz respej-to à participaÇão na licitaÇáo; e de submeter-se a todas as c1áusul"as e
condi.Çôes do presente instnmênto convocatório, confomê modê1o - Anêxo IL
8.2.11.Têrmo dê Rênúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante
crêdenciado e desejar renunciar ao dirêito de interpor recurso ê ao prazo respect.ivo relativo à
Fase de Hab.iLitaÇão, concordando com o prosseguimento do celtaIne licitatório, conforíre rnodelo '
Anexo III.
8.2.12.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no náximo 30 (trinta) dias da data prevista pala abertura das propostas.
8.2.13.Rêgistro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certamê, do licitantê
e seus responsáveis técnicos, quando fori o caso. frentê ao conselho regional de fiscaLizaçáo
profissional competente, da regriâo da sedê do lici.tante.
8.2,14.ÀIvará dê locafização e funcionamento e/ou declaração da Plefeitura do local da sede da
firma, informando que a mêsma funciona no endeleÇo mencionado nos documentos.
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8.3.5.1.4 Comissáo poderá promovêr diligência, na
dêstinâdâ a esclarecer se o licitante é, de fato
empresa de pequeno porte,

f olma do Art .

e de direito,
43, § 3', da Lei 8.666193,
considerado .icroe^presa o,1

9.0. DÀ PROPOSTÀ
9.1.A proposta deverá ser apresentada eÍr 01(uma) via, dentro de envelope laclado, contendo as
seguintês indicaÇões no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS - IOMÀDÃ DE PREÇOS N.. OOA02/2027
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PRôPOSTA DE PREÇOS devêrá conter 06 seguintes elementos:

9.2.Proposta êlaborada em consonânci.a com o respectivo projeto e as êspecificaÇôês constantes
deste instrumento e seus elementos - Ànêxo I -, em papêI timbrado da empresa. quando for o caso,
assinada por seu rêprêsentante Iêqa1, conter'ldo no correspondente item cotado: discriminaÇão,
quantidade e valores unitário e total êxpressos êm algarismos, acompanhada del
9.2.1.P1anilha de quantitativos e preÇos; ê
9.2 .2 . Cronograma flsico-financeiro cornpatlvel coÍl o plazo de execuÇão dos serviÇos.
9.3.Será cotado um único preço para cada ltem, com a uti.lizaÇão dê duas casas dêcimais, IndicaÇão
em contrálio está sujeita a coareÇâo observando-sê os segruintes critérlos:
9.3.1.Ealta de dlgitos; seráo acrescidos zeros;
9.3.2,Excesso dê dígitos: sendo o primeiro diqito excedente meno! quê 5, todo o êxcêsso sê!á
suplimido, caso contiálio haverá o arredondamento do dlgito anterior para mais e os demais itens
excedentes suprinidos.
9,4.4 Planilha de quantitativos ê preços e o Cronograma fisico-financeixo. deverâo ser assinados
por Responsáve1 Técoico da empxesa, Propostas que apresentem o mêsmo Responsáve1 Técnico serão
desclassificadas ,

9,5,4 ploposta deverá sêr redigida em 1lDgua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sern alternâtivas, rasuras, emêndas ê/ou êntrê1inhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pelo responsávêf, com indicaÇáo: do valor total da proposta em alqârismos,
dos prazos de entrêga ou êxecução, das condiÇões de pagarento, da sua validade que náo poderá
ser infêrior a 60 dias, e outras infomâÇôês ê obsêrvaçôês pêrtinentês que o licj-tante julgar
necessárias.
9.6.Existindo discrepância entre o pleÇo unitário ê o valor total, resultado da multiplicaÇão
do preÇo unitário pel-a quantidade, o prêÇo unitário plevalecêrá,
9.7.Fica estabelecido quê havendo divergência de preços unitárj-os para um mesmo produto ou
serviço. prêvalecerá o de nenor valor.
9.8.No caso de alteraçâo necessária da proposta feita pela Comissão. decorrente êxclusivamêntê
de incorreções na unidade dê medida utilizada, obselvada a devida proporcionalidade, ben como
na nultiplicaçâo ê/ou soma de valores. prevalêcerá o valo! co.rigido.
9.9.À não indicaÇão na propostâ dos prazos dê entrêga ou execuÇão, das condiÇÕes de paqamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante acêitou integralmente as disposiÇões dô
ato convocatório e. portanto, serão consideladas as determinações nele contldas para as referidas
êxigências não sêndo suficiente motivo para a desclassificaÇão dâ proposta.
9.10,É facultado ao Iicitante, apresental a proposLa no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
9.11.Será desclâssiÍicada a proposta quê dêixar dê atendêr as disposiçôes dêste instrumentô.

10 . O.DO CRIúRIO PÀR,À JI'I,GÀMENTO
10.1.sêrá decfarado vencedor destê certame o licitante quê, atendidâs todas as exigências do
presentê instrumento, aprêsentar proposta com menor valor gfobal no correspondente item cotado,
rê.lacionado no Anexo I - Têrmo de RefeÍência -, na coluna código.
10.2.Hâvêndo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o
Àrts. 44 e 45 da Lei Complenentar 123/06 e no Art. 3o, § 2', da Leí 8,666/93, ô

se fará atlavés de sortêio.
1O.3.Na presentê licitaÇão será assêgulada, como critério de desempate, pr
contrataÇão para as mj.cloemPlesas e emplesas dê pequêno portê.

disposto nos
clasFlficaçáo
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8.4.Os documentos de ttabilitação dêverâo ser organizados na ordem descri"ta neste instrumento,
pI:ecedidos por um índice correspondente, podendo ser aprêsentados em original, por qr.ralque!
processo dê côpia autenticada por cartólio competênte, menrbro da Comissâo ou publicação em ólgâo
da imprênsa oficial, quando for o câso. Estando pêrfeitamente lêg1vêis, sêm conter borrõesr
rasuras, emendas ou ênt!ê.Iinhas, dêntro do prazo de vafidadê, e encerrados em ênvê1ope
dêvidamente lacrado ê indevassável. Por ser apênas uma forrnalidade que vlsa Íâcilita! c)6
trabalhos, a ausência do referido indicê não -inabilitará o ficitante,
8.5,A falta de qualquer docr.mento exigido, o seu vencimento, a ausênci-a das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para êutenticação pela Comissão ou da publi-cação em órgão nê
imprensa oficial, a apresentação de docr.mentos de habilitaÇão fora do envelope especifico,
tornará o rêspêctivo licitante inabj-lj-tado, Quando o documento fo! obtj.do via lnte]:nêt sua
legalidade sêrá comprovada nos endereÇos eletrônicos correspondêntes . Poderá ser utilizada, a
critério da Conj"ssão, a documentaçâo cadastral de fornecedor, constantê dos aiquivos do ORC,
para comprovaÇão da autênticidadê de elementos apresentados pelo licitante, quando for o caso.



10.4.Para êfêito do disposto nestê instrumento, êntende-se por empate aquelas situaÇões êm que
as plopostas apresêntadas pelas micr:oemprêsas e êmpresas dê pequeno portê sêjâm iguais ou até
10S (dez por cento) superiores à proposta mais bem cl-assificada.
10.5,Ocorrendo a sj-tuação de empate conforme acima definida, proceder:-se-á da seguinte forma:
10.5.1,4 microempresa ou emprêsa dê pequeno porte mais bem c1âssificada poderá aplesentar
propo§!a de preÇo inferior àqueIa considerada vencedora do certame, situaÇão em que sêrá
adjudicado êm seu favor o objeto licitado;
10.5.2.Não ocolrendo a contrataÇão da microêmp!êsa ou empresa de pequeno portê, na forma do itêm
anterior, sêrâo convocadas as demais lemanescentes que por vêntura sê ênquadrem na situaÇão de
êmpâte acima defini.da, na ordem de classificaÇão, para exerclcio do mesmo dirêito;
10,5.3.No caso dê equivalência de valorea apresentados pefas micloêmpresas e empresas de pêquêno
porte que se encontrem no intervafo estabelecido como situaçáo de empate, será realizado sorteio
êntre elas para que se identifique aquela que primêiro podêrá apresentar melhor oferta.
10.6,Na hipótese de não-contrataçáo nos termos acima previstos, em quê foi observada a situação
de empate e assegurado o tratamento difêrenciado a nicroempresa e empresa de pêqueno porte, o
objeto licitado se!á adjudi.cado em favor da proposta oliginalmêntê vêncêdora do certaroe.
10.7,4 §ltuâçâo de empatê, na forma acirna definida, somente se aplicará quando a mêlhor ofertâ
inicial nâo tivêr sido apresentada por nicloempresa ou eÍnpresa de pequeno porte.

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀIIIOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será obsêrvada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado, Encerrado o prazo para recêbimênto dos ênvelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dec1aradâ abelta à sêssão púb1ica pelo Presidente, será efetuado o dev.ido credênciamênto
dos interessados. Somente participa!á ativamente da reunlão um reprêsentantê dê cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistidê por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.O não conparecimento do representante de quâlquer dos licitantes não inpedirá a efetivação
da reunião. sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitaÇão de todas
as condiÇôês estabefecidas neste Ínstrumento Convocatório e seus anêxos,
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a aplesentaÇão de documentação e/ou
substituiÇão dos envelopês ou de qualquer eIêmento exigido e náo apresentado na rêunião destinada
à habilitaÇâo.
11,5.4 Comissão receberá de cada rêprêsêntantê os ênvêlopês Documêntêçâo ê Proposta de PrêÇos,
e rubricará juntanente com os participantes os fechos do segundo,
11.6.Postêriomentê abrirá os envelopes Documentâção, lubricará o seu contêúdo ê soliêitará dos
licitantes que êxâhinem a documêntaÇâo neles contidas. Quaisquer impugnaÇôes levantadas devêrão
ser conunicadas a comissão, que as consignará na Ata de reunião.
11.7,PÍossêguindo os trabaLhos. a Comissão analisará os documêntos ê as impugnaÇõês porventura
formuladas pelos fj"citantes, dando-fhês ciência, em seguida, do resultado da Fase de HabilitaÇâo.
Entrêtanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reuniáo,
rêgistlando-se na Ata, ou mediante publicação na imprênsa ofici.al. ou ainda emitindo âviso por
escri.to, observada, nestês casos, a devida antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta
e oito) horas.
11.8.Ocorrêndo à desistência expressa dos licitantes ao direito dê recorrêr na Ease dê
HabilitaÇão, conforme previ-sto no Art. 43, IIIr da Lei 8.666/93t na mesma sessão pode!á haver a
abêrtura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao
plazo recursaf êstabêlecido na legislaÇão Pertinênte.
11.9.0 envelope Proposta de PreÇos, devidamente fechado e laclado, será devolvido ao licitante
j-nabiIj.tado, dêsde que não tenha havido recurso ou apôs suâ denegaÇão.
11.10.Encêrrada a Ease de }tabilitaÇão e obsêrvados os ditames deste instrumento, a Comissão
procêderá então à abertura dos envelopes Propostê de PrêÇos dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e fêcultará o exame da documentaÇão neles contidas a todos
os participantes, os quais poderão efêtuar impugnações, dêvidamênte consignadas na Ata de
reunião, quando for o caso.
11.11.4 Comissáo examinará os elementos apresêntados, as obselvações eventualmênte apontadas,
declalando, em seguida, vencedor o 1ic-itante que, atendldas as exigências e considelados os
critérios definidos neste instrumento, apreseotar proposta maj-s vantajosa para o ORC.

11.12.Da reuniâo lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrâdas todas as ocorrências
e que, ao finaf, será assinada pela comissão e licitantes presentes'
11,13.Em dêcortêncj-a da Lei Complenentar 123/06, a comprovação de regularldade fiscal e
trabaLhista das microempresas e emprêsas dê pequeno porte sohente sêrá êxigida para efeito de
assinatura do contrato, obsêlvando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.Às microempresas ê emp!êsas de pequeno portê. por ocasião da participaÇáo nêsta
licitaÇão, dêverâo apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação de regularidâde
fiscal e trâbalhista, dentre os documentos enumerados nêste instrumento para efeito dê
Habj.litaÇão ê intêgrantes do envelopê DocumentaÇão, mesmo quê êsta apresente alguma rêstriçáo;
11 , 13 . 2 . tiavendo al-guma restriÇão ôa comprovaÇão da rêgularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o .licitante for dêcfarado vêncedor, prorrogávêis po! iguàl período, a critério do ORC, para a

regularização da documentaçáo, pagamento ou parcêlamento do débito, ê emissão da eventuai§
cêrtidões nêgâtivas ou pôsitivâs com efeito dê certidão negativa;
11.13.3,À não- rêgufarizaÇão da documentaÇão. no plazo acima pÍêvisto, irÂplicará decadência do
direito à contrataÇão. sem prejulzo das sanÇóes previstas no Art. 81, da Lei 8.666,/9
facultado âo ORC convocar os lj.citantês remanescentesr nâ ordem de classificaÇáo, pala as
do contrato, ou revogar a licitação.

s endo
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11.14.Os documêntos apresentêdos pelos ficitantes no credenciamento ê os elemêntos constantês
dos ênvelopes Documentação e Ploposta de Preços que forem abertos, serão retidos pela Comissão
e anêxados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope proposta de preços, ainda
lacr:ado, do licitante inabilitado que não for rêtirado por seu lepresentante fegal no prazo de
60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do prêsente certame, será sunarianentê
dêstruído.

12.O.DO CRIúRIO DE ACEIEÀBILIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta com va-lor para o rêspectivo item relacionado no Anexo f - Termo dê
Referência - Especi-ficações, na coluna código:
12.1.1.Supêrior ao estimado pelo ORC, o item sêrá desconsiderado; ou
L2,7.2.com indicios quê conduzam a uma prêsunÇão relativâ dê inexequibilidade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, S 1', dâ Lei 8,666193, em taI situação, nâo sendo possíveI a imediata
coofirmaÇão, poderá sêr dada ao licitantê a oportunidade dê demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-1he facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para complovar a viabilidâdê dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, §ob pena dê desconsideração do ltêm.
12.2. salienta-se que tais ocorrências não desclâssificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apena§ o iten correspondentê.
12.3.O valor êstimado que o ORC se propõê a pagar pelo objeto da presente licitaÇâo - Valor de
Refêrência -, que representa o somâtório total dos prêÇos relacionados na rêspêctiva planilha
dos serviÇos a serem executados, refêrênte ao correspondente itêm, êstá devidamente informâdo
neste instm.nênto convocatório - Anexo I.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.Dos atos decorlentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos
109 da Lei Fêderal n,o 8.666/93.
13.2.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédlo da Conissão,
sêr protocolizado o or:iginaI, nos horários normais de expediênte das 08:00 as 12:00
êxclusivamente no seguinte endereço: Àv. Presidente Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro

devendo
horas,

do Àrat

e rênÇa

14. O.DA TTOMOLOGÀçÃO E AD,rrrDrCAÇÃO
14.1.Concluido o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão êmitirá relatório conclusivo
dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autorldade supêrior do ORC, juntamentê
com os elementos constitutivos do processo, nêcêssários à HomologaÇâo e AdjudicaÇão da respêctiva
licitêçâo, quando for o caso.
14.2.Ã autoridade superior podeiá, no entanto, tendo êm vista sempre a defesa dos intêresses do
oRC, discordar e dêixar dê homologar, total ou parcialmente, o rêsultado apresêntado pêfa
Comissão, revogar ou considerar nula a LicitaÇão. desde que apresente a devida fundamenlaÇão
exigida pela Iêgislaçâo vigrênte, resguârdados os direitos dos licitantês.

15. O.DO CONTB,ATO

15.1,Após a homologÍaÇáo pela Autoridadê Superior do oRC/ o ficitantê vêncedor sêrá notificâdo
para, dentro do prazo dê 05 (cinco) dias consecutivos da data de lecebimento da notificaÇão,
assinar o respêctivo contrato, quando for: o caso, êIâborado êm conformidadê com âs modâlidadês
peImitidas pê1a Lei Eêderal n,o 8.666/93, podendo o mêsmo sofrêr âIteraÇôes nos têrmos dêfinidos
pela refêrida noma.
15.2.Não atendendo à convocaçáo para assinar o contrato. e ocorrendo esta dêntro do prazo dê
validadê dê sua proposta, o licitante perderá todos os dirêitos que porventura tenha obtido como
vencedor da l-icitação.
15.3.É permitido ao ORC. no caso do licitante vêncêdor nâo comparecer para assinatura do contrato
no prazo ê condições estabelecidos, convocar os 1i-citantes remanescentes, na ordem dê
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiÇõês do licitante vencedox,
inclusive quanto ao preço, ou revogar a prêsentê Iici-taÇào.
15,4.O contrato que evêntualmente venha a ser assinado pê1o licitaote vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificatj-va, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. '7'7, 7B e 79, todos da Lêi 8.666,/93; e executado sob o rê91mê de êmprêitada por preÇo
global.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerêm nos serviÇô§, até o respectivo limlte fixado no Art. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêssão poderá excedêr o limitê estabelecido, safvo as supressõês
resultantês dê acordo celêbnado êntre os contratantes.
15,6.A difeiença percentual entre o valor qlobat do contrato e o preÇo globa1 dê rêferência não
podêrá sêr reduzida êm favor do Contratado em decorrência dê aditamêntos que modifiquêm a
p.Ianilha orÇamentária.
15.?.Na hipótese de cêlêbraÇáo de aditivos contratuais pâra a inclusão de novos sêrviços, o
preÇo dessês serviÇos sêrá calculado considerando o custo de referência e a tâxâ dê BDÍ
êspecificada no orÇamênto base da licitaçâo, subtraindo dêssê preço de refeLência a di

ntrato obtido no cert
a mênutênÇào do percent a

pêrcêntual êntre o valor do orÇamenlo basê ê o vêlor globaI do co
vistas ê garantir o equilíbrio êconômico financêiro do contrato ê
desconto ofêrtado pelo Contratado.

15.8.Da garantia do contrato:
15.8.1.No prazo dê 5 (cinco)
garaôtie corresl,ondânte a 1$
Àrt, 56 da Lêi 8.666/93.

dias após a asÊitralura do contratô, o Licitantê dew€!á prestar
(un por cênto) Bobra o velor d. contrâtaÇãô, €ú êonfoúidade coE
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15.8'2.o valo! da garantia poderá ser atuafizado sêmp.e quê houve! alteraçâo, reajuste ou rêvisão
do valor do contrato.
15.8.3.À qaraltia prestada sêrá restituida após o cr.mprimento integral de todas as obrigaÇÕescontratuais e, quando em dinheilo, poderá sêr atualizada monêtariamente, conforme disposto noArt. 56, § 4", da Lei 8.666/93,
15.8.4.Não ocorrêndo a efêtiva prestaÇâo de garantia no prazo deternj.nado sujeitará o contratado
às pênâlidades fêga-Irnente estabelecidas, sem prejuízo da rescisâo do respêctivo contrato.
15.8'5.ConfoflIe o caso e a critério do ORC, a garantia prestada na fase dê hêbilitação dalici.taÇão poderá ser utilizada na composição da garantia do contrato.

16. 0.DÀS SÀDrÇõE§ ÀDMINTSIRÀIWAS
16.1.4 recusa iniusta em deixar de cumprlr as obrigaÇôes assumidas e precêitos legais, sujeitará
o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintês penalidadês previstas nos Alts. 86 e 87
da Lei 8.666193: a - advertência; b - mufta de mora dê 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplj.cada sobrê o vafor do contrato por dia de âtlaso na entrêga, no inlcio ou na exêcuÇão do
objêto ora contratado; c - mu.lta de 10* (dez por cento) sobrê o valo! conttatado pe1â ioexecuçâo
total ou parcial do contratoi d - suspênsáo temporária de partic.ipar en licitaÇão e impedimento
de contratar com a Àdninistraçâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão dê lnidoneidade
para licitar ou contratar com a ÀcL'ninistraÇão Públíca ênquanto perduxarem os molivos
determinantês da punição ou até que seja pramovida sua rêabilitaÇáo perante a própriê autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalj"dades cablvels fundamentadas
na Lei. B . 666,/ 93 .
16.2.Se o valor da mu.Lta ou indênizêção devida não for recolhido no plazo dê 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado. será automaticamêntê dêscontado da primeira parcê.Ia do
pagamento a que o Contratado vier. a fazer jus, acr:escido de juros moratórios dê 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando fo! o caso, cobrado judiciafmêntê.
16.3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratâdo, e publicado na imprênsa oficial, êxcluidas as pena.Lj.dadês dê advertêncj.â e multa
de mora quando for o caso. constando o fundamento legal da puoição, infornando aindâ que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COMPROVÀçÃO DE EXECUçÀO E RECEBTMENTO DO OBJETO
17.1.Executada a presente contratação e observadas as condiÇóes de adimplemento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obêdeceião, conforme o
caso, à disposiÇões dos Arts. 73 a 76, da Leí 8.666/93.

19.0. DO PÀGÀ}íENIO
18.1,o pagamento será efetuado niediante processo regufar e en observância às nomas e
procedimentos adotados pê]o ORC, da seguinte maneirai Pala ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do peiÍodo de adimplemento.
18.2.o dêsêm.bolso máxi-rno do período, não sêrá supêlior ao valor do respectivo adimplemeoto, de
acordo com o cronograma aprovadô, quando for o caso, e sêmpre em conformidade com a
disponibilidade de reculsos financeilos.
18.3.Nenhum valor será pago ao Coôtratado ênquanto pendente de liquidaçâo qualquêr obrigação
financeira que thê for imposta, em vlrtude de penalidade ou inadimplêncj-a, ê qllaf poderá ser
compensada com o pagamento pêndente. sêm que isso gêrê dirêito â acréscj"mo de qualquer naturezâ,
18,4.Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento nos tennos deste instnmento, e desde que o
Contrâtado não tenha concorrido dê alguma forma para o atrâso, será admitida a compensaÇáo
financeira. devida desde a data limitê fixada para o pagamênta até a data correspondente ao
efêtivo pagamento da parcela. Os encalgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto
serão calcufados com utilizaÇão da sêguintê fórmula: EM: N x VP, I, onde: EM = encargos
moratólios; N = númelo dê dias entle a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valoa dâ palcela a sêr paga; ê I : indicê dê compênsação finâncêi.ra. assim apuradô: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últirnos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo lndice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do rêferido

possa mais ser utilizado, será adotadôr êm
legislaÇão então em vigor.

não
e1a

19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicj.taÇão do Contratado, os prêços
pode!ão sofrer rêajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão dâ variaÇâo verificada
no IPCA-IBGE aculnulado, tomândo-sê por basê o mês de apresentaçáo da respectiva proposta,
êxclusivamente pala as obrigaÇóes iniciâdas e concluldas após a ocor!ência da anualidade,
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o lnte!regno minimo de um ano sêrá contado a pa!tir
dos efeitos financeiros do último reêjlrste.
19.4.No caso de atraso ou náo divulgaÇâo do lndicê de reajustamento, o Contratantê paqará ao
Contxatado a importância calculada pela úIt1ma variação conhecida, lj.quidando a diferença
correspondentê tão logo seja divulgado o lndicê dêfinitivo. Fica o Conttâtado obrigadô a
aplesentar mêmória de cálcu1o refer:ente ao rêajustamênto de preÇos do valor rêmanescentê, semprê
que este ocorrer.
19.5,Nas aferiÇôes finais, o lndice utilizadô para rêajustê sêrá, obrigatoliamênte, o definitivo.
19,6,Caso o indice êstabelecido para reajustamento vênha a sêr extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utifizado, será adotado, êm substituiÇão, o quê vie! a sêx determj-nado pêla
1êgis1ação entáo êÍn vigo..

lndice êstabelecido para a compensaçâo flnancej-ra venha a sêr extinto ou de qualquer fo
substituiÇão, o quê vier a ser determina

19. O. DO RE"AJUSTÀ!,ENTO
19.1,os preÇos contratados são fixos e irreâjustáveis no prazo de um ano.

h,
\,,



19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto. as partês elegêrâo novo índj-ce
oficial, para leajustanento do preço do valor reiianescente, por meio de terno aditivo.
19.8.O reajustê poderá seÍ rêalizâdo por apostilamento.

20.0.DÀ.s DISPOSIçõES GEBAIS
20,1.Não será dêvida aos proponêntes pêla e1êboração e/ou aprêsêntação de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de lndenizaÇáo.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que crêdênciada por procuraÇão fega1, poderá rêprêsentar Íiais
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitaçâo somente poderá vj-r a sêr revogada por razôes de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamênte comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parêcer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da presente licitaÇáo sejam declaradas
feriado e não havendo ratificaÇào da convocaqão, fican transferidos automaticanente para o
primeiro dia útil subsequente, no lnesno local ê hora anteriomênte prêvistos.
20.5.O ORC pol conveniência ad-ministrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquêr tempo a execuÇão da contrataÇão, ciêntificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito dê impugnar perante o ORC nos telmos do presenle instrumênto, aquele
que, têndo-o ace.itado sem objeção, vênha a apresentar, depois do julganento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese en que taI comunicado nâo terá êfeito de recurso,
20.l.Nos valores apresentados pel"os 1i-citantês, já deve!ão êstar incluldos os custos com
aquisição de material, mão-de-obrâ util-j.zada, impostos, encalgos, frêtes ê outlos que venham a

incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostâs e os casos omissos neste instnmento,
ficarão única e excfusivamente sujeitos a intêrpretaÇâo da Comissão. sendo facultada a hesma ou
a autoridade supelior do ORC, en qualquêr fasê da licitação. a promoÇáo de difigência dêstinada
a êsclarecer ou a complementar a instruÇáo do processo.
20.9.pala dirimir controvérsias decor.entês destê celtane, excluldo qualquer outro, o foro
compêtentê é o da Comarca de ltabaiana,

Mogei ro PB, Jul-ho de 2021.

FI,AVI ON JO
te da Comissâo



,,t

\ ir
il

-.

ilT
IE

ESTÀDO DÀ PÀNÀIBÀ
PREFEITI'RÀ MUNICIPÀI DE MOGETRO

coMlssÀo PERMÀNE}ÍIE DE LrCIrÀÇÃO

ÀIIEXOI-TO{âDADE

TERMO DE REFERÊNCÍA

PREçOS No O0OO2/202L

- ESPECI T'ICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
l..l..constitui objeto desta licitaçáo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ sERvIÇoS DE CoNTINUÍDADE Às
OBRÀS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÀÚDE SEDIADA NÀ RUA PRESIDENTE JosÉ ÀMÉRIco DE ÀLMEIDA
- LOTEAMENTO MAR]À PEIXOTO NESTE MUNICIPÍO.

2.O.JUSTIFICÀTI\'}
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente têrmo a fioalidade de dêfinir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários pâra viabilizar a contratação em tela.
2.2.4s caracteristicas e especificaÇôês do objeto ora licitado sáo:

CODIGO D I S CBIMINÀÇÀO UNIDÀDE
UND

QUÀI{'T IDÀDE
CON?RÀTÀÇÃO DE EI.íPRESÀ PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE
Às oBRAS DE coNSTRUÇÃo DE uNrDÀDE BÁsrcA DE SAúDE

,SEDIADA NA RUA PRESIDENTE JOSÉ ÀMÉRICO DE ALMEIDA
ÀOTEÀMENTO MARIÀ PEÍXOTO NESTE MUNICIPIO.

380.164,35

3. O.OBRrGÀÇôES DO CONIRÀTÀDO
3 . L. Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigações concernentes à 1êgislaÇão fiscal, civi1.
tributária e trabâlhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
t1tu1o, perante seus folnecedores ou tercej-ros em razão da execuÇão do objeto contratado.
3.2,Substituir, arcando com as despesas decorlentes, os materiais ou selviÇos que apresentarem
a-Iterações, deterioraçôes, imperfeiÇões ou quaisquêr irrêgularidades discrepantês às exigênciâs
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Náo transferir a outrem, no todo ou êm parte, o objeto da contrataÇão. sa.Ivo mediante prévia
e expressa autôrizâÇáo do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilidade
con as obrigações asaumidas, todas as condiçôes dê habilitaÇão e qualificação êxigi.das no
respectivo processo licitatório, apresêntando ao Contratantê os documentos necessários, sempre
que solicitado.
3,5.Emitir Nota Fiscal corlespondente à sede ou filiat da empresa que apresentou a documentaÇão
na fase dê habil itaÇâo.
3.6.Executar todas as obrigaÇóes assumidâs corn observância a melhor técnica vigente, enquadxando-
sêr rigorosamênte, dentro dos pleceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
co!respondentes .

{.O.DO CRTTÉRIO DE ÀCEITÀBILTDÂDE DE PREÇOS
4.1,Havendo proposta con valor para o respectivo item relacionado no Ànexo I - Termo de Rêferência
- EspecificaÇôes, na coluna código:
4.1.1.superior ao estj.mado pelo ORC, o item será desconsidêradoi ou
4.1,2.com indícios que conduzam a uma p!esunÇão relativa de inexequibi lidade, pelo critério
definido no Art, 48, ÍI, § 1', da Lei 8.666193, em taI situação, náo sendo possivel a imediata
confirmaçáo, poderá ser dada ao licitantê a oportunidade de denonstrar a sua exequibilidade,
sêodo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos pleÇos,
conformê parâ&etros do mesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇáo do item.
4.2.Sa1ienta-sê quê tais ocorrências não desclassificam automaticamentê a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente,
4,3.O val-or estimado quê o oRc se propõe a paga! pelo objeto da prêsente licitaÇâo - Valor de
Refêrênc-ia -. que representa o somatórlo total dos preÇos relacionados na respectiva plâniIha
dos serviÇos a serem executados. rêfêrênte ao corlespondente item, está acima indicado.

5.0.MODEI.O DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte integrantê destê Têrmo de Refêrência o modelo de proposta de preÇos correspondênte,
podendo o Iicitante aprêsentar a sua prôposta no p!óprio modelo fornecido, desde que seja
dev

LE L ON

PREÇO UNIT. PREÇO TOIÀL
1 380.164,35 380.164,35

amente preenchido, conforme faculta o instlumento convocatório - Anexo 01.

SECRETÁRIO
AND E ÀLVES

I
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRETEITT'RÀ MONICTPÀ! DE MOGEIRO

col"ÍIssÀo PE RI'íÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REEER,NCIÀ - PROPOSTÀ

TOMÀDA DE PREÇOS No 00042/2027

PROPOSTÀ

REF.: EOMADÀ DE PREÇOS No OOOO2/2O21

OBJETO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESÀ PARÀ SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÀS OBBÀS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDÀDE
BÁsrcÀ DE sÀúDE SBDTADA NA RUA PRESTDENTE JosÉ ÀMÉRrco DE ÀrMErDÀ - LorEÀMENTo MÀRrA pErxoro
NESTE MUNÍCIPÍO.

PROPONENTE :

Prezados sênhores,

Nos termos da licj.taçáo em epigrafe, apresentamos propostâ conforme abaixo:

cóDIGo DIS QUÀNTIDÀDE PREÇO UNIT PREÇO IOTÀÍ,
1 SERVIÇOS DE CONTINUIDAD UND 1

UNIDADE BÁSICÀ DE SAÚ
OSÉ ÀyÉRICO DE ÀLMEIDA

IOTEÃI{ENTO MÀRIÀ PEIXOTO NESTE MUNICIPIO

VÀLOR TOTÀL DA PROPOSTA - RS

PRÀZO - Itêm 5.0:
PAGAMENTO - ltem 18.0:
VALIDÀDE DÀ PROPOSTA - ÍIem 9.0:

Respons áve l

CNPJ

I'NIDÀDE

/dede

\.
yv



ESTÀDO DÀ

ÀNEXO ÍÍ - IOüGDÀ DE PREçOS N" 00002/2021

MODELOS DE DECLABAÇÔES

REF.: TOI,ÍÀDA DE PREÇOS N' 00002,/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

- DÉCLARAÇÃO de cumplimento do disposto no Àrt. 7", Inciso XXXIII, da C['
da Lei 8.666/93.

1 0

FOIHA 01,/ 02

Àrt. 27, Iociso

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao dlsposto no Art. 7ô inciso
xxxIII da Constj,tulção Federal, Lei 9.854, de 2l de outubro de 1999, declara náo possuir em sêu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos êm trabalho noturno, insa.Iubre ou
perigoso e nen menores de dezesseis anos. em qualquer trabafho; podendo existir mênoles de
quatorze anos na condiÇâo de aprendiz na forma da legislaÇão vigênte.

2.0 - oECLARÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no gue diz respeito
licitaÇão.

participaÇão

Conformê exigência coDtida na Leí 8.666/93, Art. 32, §2o, o pioponente acima qualificado, decl-ara
não haver, até a presênte data, fato inpeditivo no que diz respêito à habilitação/participaÇâo
na presênte licitaÇão, nâo se encontrando em concordatâ ou êstado falimentar, êstando ciêntê da
obrigatoriêdadê dê informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, náo estar sofrendo
penalidade de declaraÇáo de idoDeidade no ânlclto da administraçáo federal, Estadua.L, Municipal
ou do Distrito Fedelal, arcândo civil e criminalmente pela prêsente âfirmaÇâo.

3.0 - DECLARAÇÂO de subneter-se a todas as cláusulas ê condições do correspondente j.nstrrimento
convocató!io.

o proponente acima qualificado declara ter conhêcimênto e
respectivo instrumento convocatório ê submeter-se as condições

aceitar todas as cláusulas do
nêIe estipuladas.

Local e Data.

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DBVERÃO SER ELABORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LÍCITANTE, OUANDO FOR O CASO.

PREEEITURA I'ONICÍPÀI DE MOGEIRO
coMrssÀo PERIrÀNEMTE DE LrcrrÀÇÀo

NOME,/ÀS S INÀTURÀ,/CARGO
Rêprêsêntante legal do proponeote,

\,



FALHA 02/02
RBE.: TOI,ÍÀDÀ DE PREÇOS N' 00002/2021
PREEEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ i

4.0 DECLARAÇÃO de elaboraÇão independente de proposta.

(identificação completa do lepresentante do ticitante), como lepresentante devidamente
constituído de (identificaÇão compfeta do licitante ou do consórcio) , dolavantê denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item ?,5.1. do Edital da ToÍnada de Preços no
00002/2A27, declara, sob as penas da lei, ern especial o art, 299 do Códiqo Penal Brasileiro,
qtrê:

a) a ploposta apresentada parâ participar da Tomâda de PreÇos t\" 00002/2021 foi efaborada dê
manêira lndependente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebj-do de qualquer outro participaote potêncial
ou de fato da Tomada de PreÇos no AAAA2/2021, por quafquer meio ou por qualque! pêssoâi

b) a intençáo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n" 00442/2421
não foi informada, discutida ou lecebida de qualquer outro partlcj.pante potenclal ou de fato da
Tomada de Preços no 00002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) gue não tentou, por qualquer meio ou por qualque! pessoa, influi! na decisáo de qualquer
outro participante potencia.l ou de fato da Tomada de Preços t\" 00002/2027 quanto a participar
ou não da refe.ida licitâÇáo;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participa! da Tonada de PreÇos $" 00002/2021 r,ã,o
será, oo todo ou em partê, dirêtâ ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços r\" 00002/2021 antes da adjudicaçáo do
objeto da refê.ida licitaÇáo t

e) que o conteúdo da proposta aprêsentada para participação da Tomada de Preços \\" OOO02/2A27
não foi. no todo ou em parte, dileta ou indiretamente, discutido ou lecebido de qualquer
intêgrante da P.efeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oflcial das propostas; ê

f) que êstá plênamente ciente do têor e da êxtensão destâ declalação e que detém plenos poderês
e informôÇôes para firmá-la.

OBSERVÀÇÂO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÂDAS EM PAPEL T]MBRÀDO DO LÍCÍTANTE, OUANDO EOR O CÀSO.

Local e Data.

NOME,/ASS INATlRÂ/CARGO
Rêprêsêntante legal do proponente

§



ESTÂDO DÀ PÀRAIBà
PRTFEITURA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LIcITÀÇÀo

ÀNEXO rÍr - IOUADÀ DE PREÇOS No 00002/2021

MODELOS DO TERIT'O DE RENÚNCIÀ

RE!'.: TOMÀDA DE PREÇOS N' 00002/2021
PRET'EITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0

Local e Data

TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conformê previsto no Art. 43. Inciso III, da Lei 8,666193.

o pioponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Axt. 43, III. da Lei 8.666/93,
aceitâr o resultado divulgado pela Conissâo, que analisou a documentaÇão preliminar do processo
em epigrafe, efetuada nos telmos do respectivo instnrn1ênto convocatório, dêsistindo, assim,
exprêssamente de qual-quer inter:posiÇáo de rêcurso prêvisto na fegisfaÇâo vigente, bem como ao
prazo correspondente e concordando, portanto, com o prossequinento do certame. Declala ai.nda
que, em havendo â ocorrência de qualquer igualdadê dê valorês êntrê sua proposta ê a dos demai.s
licitantes e após observado o disposto no Art. 3o, S 2', da Lei 8.666/93, fica autorizado a

realizaÇão do sorteio para defi-niÇão da riêspêctiva classificaÇâo, nâo sêndo necessário a sua
convocaÇão para o correspondêntê ato públi,co, conforme prev.isto no Art. 44l § 2', do referido
diploma leqal.

NOME/ASSINÀTURÀ/CARGO
Reprêsentante legal do ploponente.

OBSERVAÇÃO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ET,ÀBORÀDO EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO.

\ ,l/



ÀNEXO IV - IOUÀDÀ DE PREçOS lro

MINUTA DO CONTRÀTO

to!íàDÀ DE PREÇOS Àro OOOO2/202L
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NÔ TP

CONIRÀTO No: ....i/...-CPL

ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITI'RÀ MUNICIPÀI DE MOêEIRO

COMISSÃo PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÀo

oooo2/ 202t

00aa2/2a21

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRÉ SI CELEBRA},' A PREEEITURÀ
MOGEÍRO E ., PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVICO CONEOR}4E
NESTE INSTRUMENTO NÀ EORMÀ ÀBÀIXO:

MUNICI PÀÍ, DE

Dl SCRIMÍNÀDO

Pelo presente lnst(rmento de contrato, de r.]m fado Prêfêitura Munic.ipal dê Mogêiro - Av,
Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPII n' 08.866,501/0001-67, neste ato
rêpreseotada pel-o Prefeito Antonio José Ferneiia. Brasileiro, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Piotado de Cima, 138 - Àrea Ruraf - Mogelro - PB, CpE n" 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÂTANTE, ê do outro l-ado

por .... residente e domiciliado üô ....,
CPF o' Carteira de Identidade no

.., CNPJ n' nestê ato reDresentâdô

as partes contratantes a§sinar o presente contrato,
seguintes I

doravante sirnplesmente CONTRÀTÀDO, dêcidiram
o qual se regerá pelas c1áusulês ê condiÇôes

CIÁUSuI.À PRII,{EIRÀ - DOS FI'NDÀüENTOS :

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Tomada de Preços Do OO1O2/2021,, procêssada nos
termos da Lei Eederal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nô 123, de 14 de
Dezenüro de 2006; e legislaÇão pertioente, consideiadâs as alteraçôes poste.ioles das referidas
normas.

CIáUS(,IÀ SEGI'NDÀ - DO OB.JETO:
o presente contrato têm por objêto: coNTRÂTAÇÀo DE EMPRESA PAnÀ sERVrÇos DE CoNTrNUÍDADE Às
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSÍCA DE SAÚDE SEDIADA NA RUA PRESIDENTE JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA
- LOTEAMENTO MÀRIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO.

O selviÇo deverá ser êxêcutado rigorosamente de acordo com as condiÇõês êxpressas neste
instlumenLo, proposta apresêntada. especificâçôes técnicas correspondentes. processo de
licitaÇão nodalidade Tomada de Prêços n" 000A2/2027 e instruÇões do Contratantê, documentos
esses que ficâm fazêndo partes j-ntegrantes do prêsêntê cont!ato, j.ndepêndente de transcriÇão; e
sob o regirne de emprêitada por preÇo g1obal.

cuiusulÀ TERcEra,a - Do qÀloR s PREÇos:
O valor total dêstê contrato, a base do preÇo proposto, é de R$ (...)

CTÀUST'LÀ QUÀBTÀ - DO REÀ.'USTÀ}'ENEO EU SENTIDO ESTRÍTO:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis oo prazo de lm ano'
Dentro do prazo dê vigência do contrato e mêdiante solicj.taÇáo do Contr:atado, os prêços poderão
sofrêr leajuste após o interrêgno de um ano, na mesma proporÇão da vari.aÇão verificada no IPCA_
IBGE acr.mulado/ tomando-se por base o mês de aplesentaÇão da respectiva proposta. exclusivanente
para as obrigaÇõês iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadê.
Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interrêgno mlnimo de um ano se!á contado a partir dos
êfeitos financeiros do último reajustê,
No caso de atlaso ou não divulgaçáo do índice de rêajustameDto, o Contratante pâgará ao Contratado
a importância calcufada pela ú.1-tima variaçáo conhêcida, liquidando a difê!ênÇa correspondentê
táo logo seja divutgíado o indice definj-tivo. Eica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de
cálcu]o lefêrente ao rêajustamento de prêÇos do vafor remanêscente, sêmpre que êste ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o lndice utj.lizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índicê êstabelecido para reajustamento venha a se! extinto ou de qualquer forma não possa
nais set utilizado, selá adotado, em substituiçâo, o que vier a sêr dêtêrminado pêIa legislaÇão
então em vigor.
Na ausência de previsão legâI quanto ao indicê substituto, as parte§ elegêlâo nôvô
oficial, para rêajustarnento do prêço do valor remanêscênte, por neio de termo aditivo.
O reajuste podêrá ser realizado por apostilamento.
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cuiugur.À eurlfrÀ - DA DorÀÇÃo:
As despesâs corrêrão por conta da seguinte dotâÇão, constantê do o!çamênto vigente:
Recursos Próplios do Municipio de Mogeiro: LEr MUNrcrPÀL 340/2a20 02.02o sEC DE ADMTNTSTRÀÇÃo E
PLANEJAMENTo 3.3.90.39.00.00 otlTRos sERv. DE TERC. PassoA ,JURÍDICA 02.040 SEC MUNICTPÀL DE SÀUDE
4.4.90.51.00.00 211 oBRA§ D lNsTÀLÀÇÕEs 4.4.90.s1.00.00 213 oBRÀs E rNsTArÀÇÕEs 4,4.90.51.00.00
215 OBRÀs E INSTÀLAÇÕES 4.4.90.51.00.00 220 oBRÀs E INSTALAÇÔES 02.O8o sEc, DE INDUST. coMERcIo
E INFRAESTRUTURÀ 4.4.90.51.00 001 OBRÀS E INSTALAÇÕES

cúUgu.À sExTà - Do PÀGAMENIo:
o pagamento será êfetuado rnediante plocesso regular e em obsêrvância às nomas e procedimêntos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocoxrer no prazo de trinta dias, contados
do perlodo de adi-nplenento.

crÁugu.À sÉrI}rÀ - Dos pRÀzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os prazos máximos de inicio de etapas de êxêcuÇâo e de conclusáo do objeto
âdmitêm prorrogaÇão nas condiçôês ê hipóteses previstas no Art. 5f, S 1., da
abaixo indicados e serâo considerados da emlssão da Oldem de Serviço:

ora
Lei

contratêdo, que
8.666l93, êstâo

a - Inicio: Imediaao;
b - Conc.lusão: 3 (três) neses.
À vigência do presente contrato será detêrminada: até o finaL do exerclcio financej-lo de 2021,
considelada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos têrmos do Art. 57, da Lei
8.666/93.

crÁugu.À orrÀrrÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do co!ÍTRÀtNrTE:
a - Efetua! o pagamento lelativo a êxêcuçáo do serviço efetivamente !êaIizâdo, dê acordo com as
xespectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessálios para a fiel execuÇão do serviÇo
cont ratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
sêrviÇo, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão. o que náo exime o Contratado de suas
responsabil.idades contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribui.Çóes de Gestor e EiscaL deste contrato, nos termos da
norna viqente, especialmente para acompanhar ê flscalizâr a sua execuÇão, respectivarnente,
peínitida a contrataÇão de têrceiros para assistência ê subsldio dê informaÇôês pêrtinentes a
essas atribuiÇões.

c!ÁuguÍ,À NoNÀ - DÀs oaa,rcÀçõEs Do colÍlRÀtÀDo:
a - Executar devidamente o sêlviÇo descrito na Cfáusufa correspondente do prêsênte contrato,
dentÍo dos mêlhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o !.rmo de atividade relacj-onada
ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Responsabj-1izar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concêrnentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e tlabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualque!
tltulo, per:ante sêus fornecedores ou terceiros em râzão da êxecuÇão do objêto contratado;
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o replesente integralmente em todos os seus atos;
d - Pexmitir ê facj-litar a fiscalizaÇáo do Contratante devendo prestar os informes ê
esc.Iarêcimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros. decorrentes
de sua culpa ou dolo na exêcuÇão do contrato, não exctuindo ou reduzindo êssa responsabilidade
a fiscalizaÇâo ou o acompanharnento pelo órgão inte!essado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento ê a devida autorizaÇão exprêssa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contlato, em compatibilj.dade com as obrigaÇõês assumidas,
todas as condiÇôês de habilltaçáo e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatólio,
aplesentando ao Contratante os documentos necessálios, sêmpre que solicitado;
h - No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do prêsente contrato, develá presta! garantia
correspondente a 1t (um por cento) sobre o valor da contrataÇâo, êm conformj-dade com o Àrt. 56
da Lei 8,666/93. O valor da garantia poderá ser: atualizado sempre que houver â1teração, reajuste
ou revisão do valor do contrato. A garantia prêstada será restitulda após o cumprimento intêgra1
de todas as obrigaçôês contratuais e, quando em dinhêiro, poderá ser atualizada monetariaaente,
conforme disposto no Àrt. 56, § 4', da Leí 8.666/93. Não ocorrendo a efetiva prestaÇâo dê
garantia no prazo detelrminado sujeitará o Contratado às penalidadês fegalmente estãbelêcidas,
sem prejuizo da rêscisão deste contrato, Conforme o caso e a critélio do Contratante, a garantia
plestada na fase de habilitaçáo da respectiva licitaÇáo poderá ser utilizada na composiÇâo da
referida garantia do contrâto '

ctÁusul.À DÉc${À - DÀ ÀrrERÀção E REgcrsÀo:
Este contrato poderá sêr alterado con a dêvida justificativa, unilateralmentê pêfo Contlatante
ou por acordo entre as pâltes, no§ casos previstos no Àrt. 65 e será rêscindido, de Pfeno
direito, conforme o disposto nos Arts' 7'7, 'lA e 79, todos da Lei 8.666,/93.
O Contratado fica obriqado a aceitar, nas mesmas condiçÔes contratuais, os acréscimos ou
suprêssões quê se fizerêm nos serviÇos. até o respêctivo linite fixado no Àrt. 65, S

8.666/93, Nenhum acréscimo ou suplessáo poderá exceder o lirnite estabelecido, salvo as s

resultantes de acotdo celebrado êntre os contlatantea.

CUÁ.USUÍ,À DÉCIMÀ PRII'EIRÀ - DO RECEBIMENÍO:

1' da Lêi
essôes



Executado o presêntê contrato e obsêrvadas âs condiÇões de adimplemento das obrigaÇôês pactuadas,
os procedimentos e plazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Arts. 13 a 76, da Lêi 8.666,/93.

cr.Áusul.À DÉcDa sE@rDÀ - DÀs pENÀrrDÀDEs I

À recusa injusta em deixar de culnpiir as obligaÇões assumidas e preceitos leqais, sujêj-tará o
Contratado, garantida a p!évia defêsa, às seguintes pênalidades prêvlstâs nos Ãrts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertênciai b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aplicada
sobrê o vâ1or do contrato por diê dê atraso na entrêgâ, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxecução total ou
parcial do contrato; d - suspensão tenporárj"a de participa! em licitação ê impedimênto de
contratar corÂ a Àdmi.ni"straçâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de lnidoneidade
pala licitar ou contratar com a AdministrâÇão Públicâ ênquanto perdurarem os notivos
determinantês da puniÇáo ou até que seja promovida sua reabilitaçáo perante â p!ópriâ autoridadê
que aplicou a penal-idade; f - simultaneamente, qualquer das pênâlidâdes cabiveis fundamentadas
na Lêi 8.666,/93.
Se o valor da multa ou .indenizaçáo devida náo for lecolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da prirneira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1t (Lrm por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cúusul,À DÉcruA TERCETRÀ - DÀ coMpENsAçÃo ErNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos têrmos dêste instrr.mênto, e desde que o Contratado
não tenha côncorrido dê alguma forma para o atlaso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data fimite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os êncargos morâtórios dêvidos êm lazão do atraso no paganento serào calculados com
utilizaÇâodaseguintefórnu1a:EM=NxVPxI,onde:EM=êncargosmolatórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da pârcêla a
se! paga; e I: indice de compênsação fiôânceila, assiú apuradoi I: (Tx + 100) + 365, sendo TX

= pêrcêntuaf do ]PCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa.Ita, um oovo lndlce
adotado pefo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do refelido Índice estabêfêcido para
ê compensaÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela lêgislaÇão êntão em vigor.

E, por estarem de pleno acoldo, foi favrado o
assinado pelas pârtes ê po! duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

presente contrato en 02{duas) vias, o qual vai

Mogeir:o - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRÀTADO

cúusuÍ,À DÉcD.{À euÀRtÀ - Do EoRo:
Para dirimir as questÕes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Ítabaiana.

\br



ESTÀDO DÀ PÀR,AIBÀ
PREEEITI'BÀ MUNTCIPÀJ, DE I,IOGE]RO

COMIssÀo PERMÀNENIE DE ],IcITÀçÀo

ÀNEXO V - TOI,âDà DE PREÇOS N. 00002/202t

J

u
o
J
u
í3

a
u
â

9
vt

0
u,
â
{
ô

z

ORCA]VÍE\ITO DE PROJETO.)

iri

s l:(: R l:'t.\lr l.\ I ) l: .\ lt(ll' l'l' l:1' tr lt.\ It lt li.\§
l: l:\(;llNll.\lll.\ (:lTll-



PLANILHA OÍ?ÇAMENTÁRIA

OEIRA. UNIE]ADÉ E}ASICA DÊ SAÚtr}Ê

LBCAL: E}AIRRO MARIA PÉIXOTO
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§$aÂPt MÂRÇOr202í

Locll: Rur P.oridonb Joú Amarico dt Nmddt - B.lrro llaria P.irob S] DESOXERÂR

22.11

DESOHERÁOO

llunicipio: ilog.ko . PB a.Eh

RESUMO

item Discrimineção &s terviços ô oÍçamonto
VabÍ btâl não

Dê8onêrado

Vabr tot l nào

ossonsado cJ BDI

Vdor lotrl
Do6onúado c, B0l

V.br btâl
Dê3onêredo

1,0 VE o
2O COBERTA

REVESTIMENTO
ESOUAORIAS4.0

1182,6
M7 .65

216?6,33
117 04,27

1447 67
548,23

1095.73
438.31

1411 ,49
5ô4.63

25906,83
1487't.82
10045,51

7936,58
9601.51

24205,38

2ô485.66

5 O PAVIMENTA
STALAÇ Ão HIDRo.SANITARIA

ÇÁo 8116.31
6390.02

19940,23

9999.76
7825,83

ú447,67 1 1544,65
7798.35
6'161,01

7453,4
6.0 rN
7.0 tN Ão ELETRICA
8.0 PINTURA

9707.19
24423,07 18790,23

1

1

3

9.0 DIVERSOS

O MOVIMENTO DE TERRA
0vE
O §UPERESTRUTURA

1358

1282.69
1242A.3?
567d6,77
196ê2,44

1570,92 1168.91 1505,78
14883,55
71434.99

1 155{ 03
55451,85

4,0 COBERTA
5,0 REVESTIMENTO 46525,52

15829,8S
14317,88
237 18

'19386 86
17534,69
?9074,59

19281 .08
43417 ,19
15492,01
137U,32
22921 ,33
10094.52

15224.94
69499 52
24081,66 _ _
56980,87

24838,97
55925,3

19956,79
17691 .88
29527 ,18
13003,87
31324.01

5584

7 A PAVIMENTAÇÂO
I o INSTALAÇÂO HIORO-SAXITARIA
9.0 TNSTALAçÃoELETRIcA

6.0 ESQUADRIAS

lOO PINTURA
1 1,0 DIVERSOS

1082?.92.
25791,§

132fi,1
31589,45 24316,19

c

450ô 09 5519 14 4335 91

Desonerado => Rl 381.Nâo desonerado => R§ 380.1

VALOR A SER LICITADO R$ 380.164,35

dí
c,vrL

obrr: Co TltlUlDÂDE AS OBRÂS 0E CoNSIRUçÃo 0E UNToADE BA§cÁ 0Ê sÀúa

PAVIMENTO INFERIOR

ÍOTAL PAVIMENTO INFERIOR

PAVü,§I{TO §UPERTOR

1ffi4 47

78.751,3& 96.44§,§§ 74.70A1.4 96.225

TOTAL PAVIMENTO SUPERIOR 231.655,26 ?83.714,80 U'1.767,A 2A5.677,07

VALOR TOTAL (SUPERIOR A INFERIOR)

\p



CRONOGRAMA FISCO{INANC EIRO . PAVIMENÍO INFERIOR

À0êrde pí§rnol§íêxêculoÍ
PREFÉIÍURA i'UNICIPÀL §§ MOGEIRO

Nome do ompresndimento
coNTrNU|DÀOE AS OBRAS OÉ CONSTRUçÀO OÊ UBS

SINAPI
BASE

M4R12021

Locallzâçâo
ÂV- MIi'I§TRO JOSÊ ÀI,IÊRICO DE ALMEIDA. tsÂ]RRO MARIA PElxOÍÕ

Tipo de obra/sorviço
CONSTRU ctvtL

Mês 01 N,lê§ 02 Més 03
P€so (%)

Concêdênt€
R'

llem Di§.Íiüinação dos seíviços
Valor dâs

obrâs/sorvlço
s (R$) Concedente Rs %

Coocodente
R'

1.60.ó 1.147.67 100,00%I VEDAÇÃO 1.'147.67
0,57% 548.23 100.000á2 COBÉRTA 5,t8,23

25.,185.66 27,16./" 13.242 A3 50.00%3 REVESIIMENTO 13.242.E3 50.00%
í4,04% 1 802 56 33,33%€SOUAORIAS 14.107,67 4.802.56 33,33%4 4 802,56 33,330ó
l0.tt% 3 975.90 40,000ÁPAVIMENTAÇAO 9.93r.76 5.963.86 60.000Á

7.t26,83 4,110,/r 3.912.92 50 00%6 rNsTAúÇ[ó HloRo-SaNtrARlA 50.00%
INSTALAçAO ELETRICA 9.707,í9 10,05% 4.853 60 50.00% ,1.853.607 50.000Á

24.1?3,O7 25,32%I PINTURA 24.423.O7 100 00%
í.664,47 1,13%3 DÍVERSOS 1.ü4.17 100,00!Á

96.,149,55 r00,00% 32.783,70 3r,99% 32.776,76TOTAL SIMPLES 33,38% 30.890,10 32,03.,/r
100,00% 32.7E3,70 33.99%9Ê.449,55 65.5s9.45 67,S7rATOÍAL ACUMULADO 96.i1,19,55 100,00%

I

I II

MogeiÍo, 30 de junho de 2021
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ESTADO OA PARAÍBA

I'REÍCITURN MUNICIPNI DC MOGC!NO

CNPJ: 08.866.501/0001-67
Avenidâ Presidente João Pêssoâ 47 -
Cento - CEP: 58.3?5-000 - M%eiro
.PB

Construção (Conttnutdadel de urna Unldede de saúde Báslca
Local: Balrro Marla Pelxoto - Dtogelro - PB

EspeciÍicações Técnicas

Apresentação

Este documento fixa determinaçÕes a serem adotados para a continuidade da construção da
obra, em todas as suas etapas até o recebimento, abrangendo os malêriais equipamentos e os
procedimentos como inspeção, avaliação e liberaÉo dos referidos serviços obedecendo às
normas técnicas da ABNT.

Serviços Gerais

Disposiçóes Gerais

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com a presente
EspecificaÉo Técnica e com os documentos nela referidos.
Fica estabelecido que todo material e mão de obÍa, salvo disposto em contrário, serâo
íornecidos pelo construtor.
Os serviços seráo executados em total observância às indicaçôes constantes nos
Projetos fornecidos pela FISCALIZAÇÁO e referidos nestas Especificaçóes.
Serão impugnados pela FISCALIZAçÁO, todos os trabalhos quê não sâtisfaçam às
condiçÕes contratuais.
O CONTRUTOR Ílcará obrigado a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados pela
FISCALIZAÇÃO, compelindo a este, total e exclusivamente, as despesas decorrentes
destas providências.
O CONTRUTOR terá na obra, em caráter pêrmanente, encarregado geral, vigia e
dernais elementos necessários de conformidade com o estabelecimento nêstas
EspeciÍicaçóes e nos Dispositivos da Licitaçâo. A obra terá a supervisâo de um
engenheiro responsável que acompanhará os serviços enquânto estes durarem.
Correrá por conla do CONSTRUTOR todas as dêspesas referentes aos encargos
incidentes na obra cobrados pelo Município, Estado ou Uniáo, como também as
despesas junto ao INSS, CREA, etc.
Cabe ao CONSTRUTOR providencjaÍ, logo após a assinatura do Contrato, a placa de
identiÍicação exigida pela FISCALIZAÇÁO nas dimensôes de (4,00 x 2,50)m conforme
modêlo fornecido pelo órgáo.

lnstalação e Equipamento

Será obrigatória a instalaÉo de canteiro de obra composlo de barracáo, escritório local,
sanitários, água, ênergia êlétrica e o que mais se Ízer necessário.
O canteiro, dependendo do tipo de ediÍlcação onde os serviços seráo executados, poderá
sêr dentro dos limites da ediÍicação;

A Caberá ao COSNTRUTOR foÍnecer o maquinário, Íerramentas e aparelhamenlo adequado
à pêrfeita execução dos seÍviços contratados.
Quando necessário, os tapumes seráo executados com tábuas novas e inteiras ou chapas
de madeira compensada desde que sejam rigorosamente respeitadas as exigências da
municipalidade local. Esse serviço deverá ser quantificado isoladamente na planilha.
As medidas de proteção aos empregados e a têrceiros, durante a construção, obedecerâo
ao disposto nas "Normas de Segurança do Trabalhâdor nas Atividades da Construção Civil".

1ü



ESTADO DA PARAÍBA

PRCfCIÍURÍ MUNIOIPAI DC MOGCIRO

CNPI: 08.866.s01/0001-67
Avenrda Presidente João Pessoa 47 -
Cento - CEP: 58.375-000 - Mog€iro
.PB

1.0 - Movimento dê têrra

1.1 - Aterro

Os trabalhos de aterÍo e reaterro seráo executados com material arenoso ou material
Íesultante das cavas, cortes e aquisição de material em jazida em camadas sucessivas,
com altura máxima de 20 cm, suflcientemente molhadas e convenientemente apiloadas,
de modo a serem evitadas fendas, trincas, e desníveis da pavimentaçáo devido ao
recalque das camadas aterradas. Só seíá utilizado material isento de matéíja orgânica.

2.1 - Disposiüvos gerais

Na leitura e interpretaçáo do projeto estrutural será sempre levado em conta que os
mesmos obedeceráo as normas estruturais da ABNT aplicáveis ao caso, isto é, NB-1 e a
NB-s, na sua forma mais recente.
Seráo observadas rigorosamente todas as particularidades do pro.leto arquitetônico.
A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as normas da ABNT, acima
referídas e ao projeto estrutural do engenheiro responsável,
A cura do concreto deverá satisfazer plenamenle as normas da ABNT, sendo
processada com particular cuidado.
A execuÉo de qualquer parte da estrutuÍa implicará nâ integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade.
Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapâtas, pilares, vigas, cintas, lajes,
etc., poderá ser concretado sem a minuciosa verificaçáo por parte do CONSTRUTOR e
FICALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensÕes, ligaÉes e escorarnentos das formas
e arrnalduras coríespondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocação de
canalizaçÕes elétricas, hidráulica e outras que devam ícar embutidas na massa de
concreto.
Todos os vãos de portas e janelas, quando não existirem vigas na parte superior ao nível
das ombreiras, têráo vergas de concreto, convenientementê armâdos, com comprimênto
tal que excedam 0,20 m, no mÍnimo, para cada lado do vão,
A mesma precauÉo será tomada com os peitoris de váos de janelas, os quais seráo
guarnecidos com cintas de concreto armado, acrescido no comprimenlo de 0,20 m, no
mínimo, para cade lado do vão.
As perfuraÉes para passagem de canalizaçÕes através de vigas e outros êlemêntos
estruturâis, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas por buchas adaptadas
nas formas de acordo com o projeto. A localização e dimensôes de tais Íuros serão
objetos de atento estudo por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o
enfraquecimenlo da peça, com pre.juÍzo da estrutura. Nos casos em que não haja
indicaÉo precisa no projeto estrutural, os furos deverão sêr situados, tanto quanto
possível, Íora da zona dê trabâlho das peças de concrêto.
Na hipótese de determinadas pegas da estrutura exigir o emprego de armaduras com o
comprimento superior ao limite comercial de'12 m, as emendas decorrentes obedecerão
rigorosamente ao prescrito sobre o assunto na NB-1, cumprindo salientar o disposto nos
arts. 847 e 5'l da ABNT.
Os andaimes deverão ser pêrfeitamente rígidos, impedindo dessê modo, qualquer
movimento das formas no momento de concretagem, sendo preferível o emprego de
andaimes mecânicos.

2.0 - Estrutura

\.



ESTADO DA PARAÍBA

PRCfCITUTN MUNICIPít DC MOGCIRO

CNPJ: 08.866.501/0001-67
Avenida Presidente Joilo Pessoa 47 -
Cenro - CEP: 58.375-000 - Mogeiro
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A retirada do escoíamento de tetos e vigas será feita de maneira progressiva,
particularmente para peças em balanço, o que impedirá o apaÍecimento de fissuras em
decorrência de cargas diferenciais.
Será obígatório o uso de desmoldante para forma. Fica vetado o uso de óleo queimado
como agente protetor, bem como oulros produtos que venham, posteÍiormente,
prejudicar a uniformidade e coloraçâo do concÍeto.
A posição das formas es quanto ao prumo e nível será objeto de verificação permanente,
especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a
coíeçâo será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, ancoras, etc.
A Íim de se evitar qualquêr variação de coloração ou textura, serão empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.
Os agregados serão igualmente de coloração uniforme, sendo indispensável à lavagem
completa dos mesmos.
A compactaçáo será obtida por vibração esmerada. O perÍodo mínimo de vibraçâo é de
20 (ünte ) minutos por m3 dê concrêto.
As Íormas se manterão úmidas desde o início do lançamento até o endureciÍnento do
concrelo e protêgidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco de
polietileno.
Na hipótese de fluir gorda de cimento por abertura de junta da forma e que essa gorda
venha a depositar-se sobre superfícies.iá concretas, a remoçáo será imediata, o que se
pÍocessará por lançamento, com mangueira de água sob pressáo. O endurecimento da
gorda de cimento sobre o concreto aparente acarretaÍá diÍerenças de tonalidades.
As saliências que acaso ocorÍam após a retirada das formas, serão eliminadas ou
reduzidas à talhadeira ou por outro processo aprovado pela Íiscalização,
As arestas vivas serão protegidas, durente o perÍodo das obras, por Íeio de sanaÍos de
madeiras dispostas em forma de cantoneira ou por outro processo que assegure a sua
integridade.
Os pilares e vigas em concreto armado terão dimensões indicadâs em projeto estruturâl,
com controlê do tipo "B", consistência normal para vibração, utilizando brita 19 e 25, fck
à18 Mpa, com uso de betoneira e aÇo CA-50 A.

2.2 - PnteleiraslBalcão de concreto

As prateleiras, balcáo de concreto serão em concreto armado nas dimensÕes
mencionadas na planilha de quanlitativos.
A armadurã consistirá de malha de ferro de 6.0 mm com espaçamento a cada 0,15 m,
ponteada com arame n" 18.
Será empregado concreto no traço 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita granÍtica).
Para conÍerjr ao concreto um bom acabarnenlo, será utilizado forma em chapa de
madeira compensada resinada de 3 mm.
Quando for previsto revestimento nas pratêleiras, o mesmo será dêÍinido na planilha de
quantitativos podendo sêr em cimento queimado ou azule.io.

3.0 - Alvenaria

3.í - Disposições Gerais

. As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos e obedecerão às dimensóes e aos
alinhamentos dêterminados no projeto.

. As êspessuras indicâdas referem-se ás paredes depois de revestidas. Admite-se no máximo,
uma variação de 0,02 m em relação à espessura proietada.

. Para o assentamênto dos tijolos, será empregada a argamassa dê cimênto e areia média ou
grossa no traço 1:4.

. As fiadas seráo perfeitamente niveladas, alinhadas e âprumadas. As.iuntas teráo espessura
máxima de 15 mm e seráo rebaixadas à ponta de colher para que o emboço adira
Íortemente.

b)
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Para a perÍeita aderência entre alvenarias de tüolo e superfícies de concreto, as faces de
contato, inclusive as inferiores (fundos de vigas), receberáo chapisco em argamassa de
cimento areia no traço 1:4.
Além do chapisco especiÍicado no item anterior, o vínculo entrê alvenarias e pilares de
concreto armado será garantido também com esperas de ferro colocadas antes da
concÍetagem.
As paredes de vedaÉo, sem funÉo estrutural, seráo calçadas nas vigas e lajes de teto com
tijolos dispostos obliquamente. Este respaldo só poderá ser executado depois de decorridos
08(oito) dias da conclusâo de cada pano de parede.
Todos os parapêitos, guarda-coípos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos
não calçados na parte superior, levaráo, ao modo de respaldo, cintas de concreto armado,
conforme especiÍicado no itêm 5.1.12.

3.2 - Elemento vazado

Nos locais determinados pelo quadro dê convençóes do proJeto arquitetônico, seráo
aplicadas peças em concreto pÍé-moldadas de dimensÕes (30 x 30 x 9) cm do tipo elenxsnto
vazado.
Serão assentados com argamassa de cimenlo e areia no traço 1:4.
Os elementos vazadgs sêrão cuidadosamente aprumados a rio de prumo. As Íiadas serâo
perfeitamente retas e niveladas, a nível de bolha.
As juntas seráo cavadas com ponta de colher ou com ferro especial, antes da pega da
argamassa e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, Íiquem expostas
e vivas as arestas dos elementos vazados.
As juntas, salvo indicaÉo em contrário, terão espessura uniforme, com um mínimo de 6 mm.
Os painéis de mâis de 6,00 m de altura ou de 14,00 m2 de superÍície seráo reforçados com
armadura constituída por vergalhão de ferro, em cada três a cinco Íiadas, conforme posiÉo
ou dimensÕes do painel. Os vergalhÕes correráo escondidos na espessura das juntas, sendo
solidamente Íixados na alvenaria ou concreto que enquadram os painéis.

4.0 - Coberta, madeiramento, telhamênto e laje pré-moldada

1.1 - Madeiramento para telha canal

A madeira deverá apresentar-se peíeitamente desempenada, isenta de rachaduras,
lascas ou outros defeitos e ser madeira de lei do tipo Maçâranduba, Pau d'Arco ou
Jatobá.
O espaçamenlo entre caibros será de 0,40 m no máximo.

As telhas e os acessórios deveráo apresenta.r uniformidade e seráo isentos de
defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, hssuras, protuberancias,
depressões e grandes manchas.

4.2 - Laje de piso e coberta pré-moldâda

1.2 - Telhamento N\\. Serâo empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as \ \ \
medidas da plantâ de coberrura, procedência de primeira qualidade, marca \ Lr
Eternit, Fortilit ou similar, e sujeitâs à âprovaçáo da Fiscalizaçáo do contratante. 

\§
. Todos os acessórios e arremates, como paraÍusos, armelas e cumeeirâs, seráo

obrigatoriamente dâ mesmâ procedência e marca das telhas empregadas, para
eütar problemas de concordância.
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As lajes do tipo pré-moldada deveráo obedecer rigorosamente às recomendaçóes
do fabricante.
Para o escoramento, deverâo ser utilizadas tábuas de madeira de 0,30 m lxadas
com estroncas numa altura que corresponda a de apoio da laje acrescida da
contra-flexa prescrita por norÍna. O espâçâmento entre as estroncas deverá ser
de 0,70 m.
Os blocos pré-moldados poderâo ser em concreto simples ou cerâmico, hcando a
escolha a critério da FTSCALIZAÇÃO.
Sobre âs nervuras e blocos, colocar-se-á uma ferragem adequada pâra que
sejam evitadas as fissuras nos locais de atuaçáo dos maiores momentos
negativos. A ferragem negativa de travejamento deverá ser apresentadâ no
projeto estrutural.
O concreto estrutural paÍa capeamento terá uma espessurâ de 0,05 m e terá
controle do tipo "8", consistência normal para übraçáo, com brita 19 e 25, e fck
> Mpa. A espessura total da laje será de 0,12 m.
A retirada do escoramento só será permitida depois de perfeita cura do concreto,
isto é, de acordo com o controle e trâço âplicâdo.

5.0 - Revêstimento

5.1 - Chapisco de aderência

Todas as alvenarias, la.ies e vigas, exceto as aparentes, serão chapiscadas com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, inclusÍve a face inferior das lajês de forro e piso.

Toda superfície onde for previsto um revêstimento que náo seja a massa única(rêboco),
receberá após a camada de chapisco de aderência, uma camada de emboço com
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média).
O emboço será iniciado após a completa cura da argamassa de chapisco. As superfícies
seráo limpas a vassoura, e&urgadas de partes soltias e suíciêntemente molhadas.
As paredes seráo niveladas, prumadas, regularizadas e desempenadas à régua, de modo a
apresentarêm um aspecto uniÍorme e sem ondulaÇões.

5.3 - Massa única (reboco)

Todas as alvenarias, lajes e vigas, exceto as aparentes e que recebêrem revestimentos
especiais, rêceberáo revestimento êm massa única (reboco) com argamassa no traço
1:2:8 (cimento, cal e areia fina peneirada).
O reboco só será iniciado após a completa cura da argamassa do chapisco. As áreas
serem rebocadas serão limpas a vassoura, expurgadas de partes soltas e
suÍicientemênte molhadas.
A massa única será regularizada e desempenada a rêgua, dêsempenadeira de aço e
esponja. Deverá apresentar superÍície náo áspeÍa, aspecto uniforme, com paramento
perfeitamente plano, não sendo aceita qualqueÍ ondulaçáo ou desigualdade de
alinhamento da superfície.

5.1- Revesümentos cerâmicos e Azuleios (paredes)

5.2 - Emboço

As cerâmicas serão do tipo EXTRA, na tonalidade definida no Memorial Descritivo e
medirão lOcm x 1ocm (100 cm2). Seráo assentes nas alvênarias internas conforme
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proleto arquitetônico nos ambientes especiÍlcâdos no projeto. Deverão apresentar
espessura e dimensóes uniformes, esmalte perfeitamente liso sobre superfície plana,
diÍicilmente riscável por ponta de aço (PEl-4).

. As arestas deverâo ser bem definidas.

. Não deverão apresentar deformaçÕes, empenamentos ou escamas.

. Sáo válidas estas recomendações para todos os arremates e acessórios.

. Serão de Íabícaçáo IASA, ELIANE, ATLAS ou CECRISA para azulejos e ELISABETH,
ELIANE ou PORTO BELO para os revestimentos cerâmicos.

. O assentamento será com aígamassa colante e o rejuntamento com pasta de cimento,
devendo ser observado o alinhamênto e prumo das Íiadas.

. Quando necessário, os cortes e furos dos azulejos e cerâmicas só poderâo ser feitos
com equipamento próprio para essa Íinalidade, nâo se admitindo processo arlesanal.

6.0 - EsquadÍias

6.í - Dispos&ões gera,s

Os materiais a serem empregados deveráo ser de 1'qualidade, isentos de defeitos de
fabricação, bom aspecto fÍsico devendo ser vistoriados pela FISCALIZAÇÁO, após sua
entrega na obra e antes do seu assentamento.
As esquadrias deveráo ser pêrfeitamente aprumadas e niveladas. O Íuncionamento
deverá corresponder aos padrÕes de qualidade sendo, para isto, testado pelo
Engenheiro Fiscal.
Náo será permitido o uso de peças que apresentem sinais de empenamento,
deslocamento, desigualdade de madeira e outÍos defeitos.

6.2 - Portas de madeira

As forras das portas dos WC's deverão distar de 0,15m do piso com o fim de evitar o
contato com as águas de lavagem.
As portas serão de madeira de lei (lPÊ ou JATOBÁ) do tipo almofadada.
Nâo será permitido o uso de madeira compensada nas portas eÍernas ê áreas
molhadas.
As portas internas seráo lisas, em madeira compensada em lmbuia, Marucatiara ou
Canela, Pré-Íabricada do tipo Cebex ou similar.

6.3 - Janelas de Alumínio com Wdro

6.4 - Ferragens, fechaduns e dobndiças

As íerragens serão cromadas de acabamento brilhante ou fosco. Oeveráo ser novas e em
perfeitas condiçÕes de Íuncionamênto.

De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas de correr, devêráo ser confêccionadas
em caixilho de perÍis de alumínio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou
similar, ferragens também em alumínio da mesma ÍnaÍca ou similar, com vidro de 4 mm, liso,
transparente, sem manchas e sem sinais de pinças, flxado com baguetes de alumínio e vedação
em tiras de borracha clorada na cor preta. Do mesmo modo dito para as portas, a fixaçáo dos
contra-marcos destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos nas
alvenarias com argamassa dê cimento e areia, trâço 1:3, após navelar e apÍumar cada
contramarco.

\)
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A Íechadura para porta externa, com cilindro e maçaneta do tipo taco de golÍe, LA FONTE,
PADO ou AROUCA ref.: 'Í084519/55 seráo do tipo HAGA, LA FONTE, PADO ou PAPAIZ,
classe mmercial.
O assentamento será procêdido de acordo com as recomendaçÕes do fabricante. O rebaixo
ou encaixe paÍa dobradiçás, fechaduras de embutir, etc. terão a forma das ferragens, não
sendo toleradas Íolgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedaçáo com massa.
Para o assenlamento serâo empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e
dimensÕes correspondentes aos das peçâs que fixarem.
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem
evitadas discrepâncias de posiÇÕes ou diferenças de nível.
As dobradiças das portas serão de 3" x 2 y," e das janelas de 2 %" x 2" . As portas serão
assentadas utilizando-se 03 (três) dobradiças por folha e as janelas 02 (duas).
Em cada folha de janela deverão ser usados 02 (dois) ferrolhos ou tarjetas, de preferência do
tipo pistola, conforme bitola especificada.

7.0 - Pavimentação

Salvo determinações contrárias, o piso dos ambientes cotados em planilha, receberá, de
antemão, laje de impermeabilizaçáo, como preparo para o rêvestimento ínal.
A regularizaÉo da base será em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3

7.2 - Piso em granilite

A execução do piso em granilite moldado in-loco será composta das seguintes etapas:
Uma camada de regularizaçáo com argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3 na
espessura dê 0,02mi
A pasta de granilite deverá ser executada na cor natural, salvo especificação complementar,
com êspessura de capeamento de I a 10 mm e traço 1:3 (cimento e granilite);
A execuÇâo deverá ser feita por pessoal especializadoi
Os pisos terão caimento necessário ao escoamento das águas com declividade mínima de
0,5%,
Será proibida a passagem sobre o piso (mesmo sobre tábuas) nas 24 horas seguintes à
execução;
Não poderá haver falhas e diferenças de colocaçáol
As juntas de dilatação seráo em POLIESTIRENO com 3 mm de espessura e í7 mm de
largura e as dimensões dos painéis deverão ser deÍinidas com a FISCALIZAÇÃO.
O polimento deverá ser iniciado após 48 horas do término do lançamento da pasta de
granilite utilizando-se para isto máquina a disco com esmeril. A máquina deverá fornecer
também a água necessária à operaÉo de abrasáo.

7.3 - Calçada de proteção

Será exigido o emprego de câlçâda de proteção para evitâr âbatimentos das fundações em
decorrência de infiltraçóes de água. A sua largura mÍnima será conforme projeto
arquitetônico. Piso intêrtravado com blocos retangulâres na cor natural de 20cm x locm e
espessura de 6cm assente sobre colchão de areia espessura 6cm, rejuntados com pó de
pedra.
As rampas de acessibilidade deverão ser executadas em piso cimentado no traço 1:3
(cimento e arêia) com espessura de 3,0 cm.

7.1 - Laje de impermeabilizaçáo
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8.0 - lnstalação hidrosanitária

8.1 - Água

As colunas de canalização correrão nas alvenarias, salvo quanto indicadas em projeto
de forme diÍerente.
As deflexões das canalizaçÕes serão execuladas com auxílio de conêxÕes apropriada.
As canalizaçÕes de distribuiÉo serão executadas em tubos de PVC rígidos, com juntas
rosqueáveis ou soldáveis, assim como todas as conexões.
Os registros e torneiras terão o corpo e haste inteiramente de bronze com rosca e
volante de fêrro fundido. Serão do tipo comercial de fabricaçáo CELITE, DECA, DOCOL,
FABRIMAR oU IDEAL STANDAR.
O conjunto motor-bomba deverá ser de marca SCHNEIDER, rnodelo ME 1207, P=314
CV, Hman = 15 m, Q=6,0 m3/h. Ao CONSTRUTOR caberá igualmente todos os serviços
complementares de instalaçáo, inclusive ligaçóes flexíveis das bombas às colunas de
sucção e recalquê e abrigo em alvenaria.
A instalaÉo da bomba d'água obedecerá às indicações e caÍacterÍsticas constantes do
projeto de instalaçÕês elékicas ê hidráulicas e seu equipamento incluirá todo dispositivo
necessário à peíeita proteçáo e acionamento: chaves térmicas, acessórios para
comando automático de bóia, etc.
Nas baterias sanitárias onde não existirem chuveiros, será instalada uma torneira de
vazar para Íacilitar os serviços de limpeza.

8.2 - Esgoto

A instâlação do esgoto será executada rigorosamente de acordo com as posturas
sanitárias locâis vigentes na NB-19 e a NB-41.
Caso haja modificaçÕes no projeto, estas deveráo ser notiÍlcadas pela FISCALIZAÇÃO
no Livro de Ocorrências.
O sistema de ventilação será constituído por colunas de ventilação, tubos vêntilador-
primários e ou secundários e ramais de ventilação.
As caixas coletoras sêráo em alvenaÍia e têrão dimênsões de (0,60 x 0,60 x 0,60) m,

com tampa de concreto armado, no traço í:2:4 (cimento, areia e brita graníticâ), com e =
0,05 m. O revestimento interno será com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.
No sistema de esgotamento sanitário será utilizada uma fossa séptica retangular
prismática, fundo e tampa em concreto armado, Íechamenlo em alvenaria de 01 vê2,
medindo e um sumidouro conforme com o projeto hidro-sanitário.
Os ralos e caixas siÍonados seráo em PVC e deveráo ser perfeitamente adaptados aos
condutoÍês e aprêsentar rebordo apropriado que permita completa vedação.

8.3 - Equipamentos sanitáios e bancadas

As bacias sanitárias e os lavatórios de louça deverão seÍ assentados nos locais
indicados no projeto.
Tais peças deverão ser isentas dê trincas e quaisquer defeitos que compromelam a
estabilidade de tais peças.
As bacias sanitárias com caixa de dêscarga acoplada deverão ser de louça branca
vitrificada.
Nas baterias de banheiros mâsculino e fêminino serão utilizadas bacias sanitárias de
louça branca vitriÍlcada com caixas de descarga do tipo plástica com alavanca.
Os lavatóÍios seÍáo dê louça branca sem coluna, ELISABETH, CELITE OU DECA com
Íerragem e sifâo plástico.
Será instalâda uma central de água gelada em chapa pré-pintada bÍanca com
isolamento em poliuretano, resêrvatório de água em fibra com capacidade para 1000
litros, controle de tempêratura entre 3" C e 12" C, cartucho filtrante em fibra de celulose,
âparador com 05 torneiras em aço inox 304, unidade condensadora com baixo consumo

§
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de energia e ruído e capacidade de 1/5 de HP e tubulaÉo ÍrigorÍÍica estãnhada para
garantir a qualidade da água.
O balcáo da cozinha será em alvenaria, com prateleira de concreto aÍmado e tampo em
aço inox com 2 (duas) cubas, nas dimensóes de 2,00 m, revestido internamente com
cerâmica ê fechado com portinholas de madeira de lei. Para o assentamento da bancada
de inox proceder-se-á da seguinte forma: Pinta-se a supeíície interior da bancada (que
deverá estar emborcada com a parte superior assentada sobre um colchão de areia),
com hidroasfalto e depois se preenche com concreto no traço 1:2,5:3,5 (cimento, areia e
cascalhinho), devendo-se ter todo o cuidado para não deixar morsas, bolsas dê ar, nêm
saliências na folha de aço inox. Depois de 7 (sete) dias, assenta-se a bancada sobre o
balcão.

8,4 - Reservatóio d'água

O reservatório d'água será em alvenaria e concreto armado, revestidos em argamassa
de cimento e areia no tração 'l:3 com aditivo impermeabilizante, conforme as dimensões
do projeto arquitetônico.

9.0 - lnstalações elétricas

9.1 - Condições gerais

9-2 - Condutores

Para todos os circuitos internos, seÉo utilizados fios de cobre com isolamento par 600 V do
tipo PlPv{STlC, SICOP, CONDUGEL, ou similaÍ, a qual será embutida em eletroduto de PVC
ígido. As emendas dos fios só podeÍâo ser feitas nas caixas de passagem utilizando-se,
para tal, fita isolante plástica.
Toda fiaÉo de baixa tensâo deverá adotar a seguinte padronizaÉo:
a) FASE A - cor vermelha
b) FASE B - cor preta
c) FASE C - cor amarela
d) NEUTRO - cor branca
e) RETORNO - cor azul
Só será permitido o procedimento das enfiaçÕes quando da total conclusáo dos serviços da
rede de eleÍoduto e demais complementaçÕes, com o fim de evitar possíveis danos na
instalaÉo.
Para Íacilitar a enÍiação devem-se usar fios de aço guia, talco, paraÍlna ou outros
lubriÍicantes que náo ataquem o isolamênto dos condutoÍes.

9.3 - Eletrodutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados nas instalaçÕes devêrão ser de PVC leve do tipo
encaixe.
Os eletrodutos referentes à rêde de distribuiÉo e alimentaçáo de quadras serão conectados
através de caixas de passagem conforme especificado no projeto elétrico.

. Todas as instalaçÕes elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores e equipamentos cuidadosamenle fixados e firmemênte ligados às
estruturas de suporle Íormando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório.

. Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagêm e durante a
construÉo, convenientemente tapadas a Íim de evitar a penetração de detritos e umidade.

. Será vetado pela FISCALIZAÇÃO o uso de ÍiaÉo nâo embutida em eletroduto.
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Todas as entradas e saídas de eletrodutos êm caixas, quadros, etc., deverão ser feitas,
interna e eíernamente, por meio de par de buchas e arruelas de ago galvanizado.
Quando da emenda dê duas varas de eletrodutos, esta deverá ser fêita por meio de luvas
apropriadas.
Toda tubulação embutida no piso deverá ter bitola mínima de í9 mm.
Os cortes para emenda em eletrodutos deveráo ser com ferramentas apropriadas,
perpendiculares aos seus acabamentos.
Qualquer emenda nos eletrodutos deverá garantir:
a) Perfeitacontinuidadeelétrica;
b) Vedação suÍicienle, e;
c) Regularidade de superfíciê interna.
Os elêtrodutos no concreto deverão ser instalados de modo a não soÍrerem deformaçáo.

9.1- Caixas, intetruptores e tomadas

As caixas, quando embutidas, deveráo ser de plástico quadradas, retangulares ou
octogonais nas dimensÕes:
Caixa octogonal fundo móvel 4' x 4" com tostóes de 12,7 mm e 19,00 mm com duas orelhas
paÍâ serem embutidas em lajes de concreto ou sobre o forro rebaixado e usados para
derivaçóes de eletrodutos ou pontos de luz.
Caixa retangular de 4' x 2" com tostôes de í2,7 mm e í9,00 mm com quatro orelhas para
serem embutidas em paredes e usadas para instalaçóes de tomadas, inteÍruptores e
serviÍem de caixa de passagem com tampa cega.
Nas caixas de 4' x 2' serão usados:

. lnterruptorês com uma lecla

. lnterruptores com duas teclas simples

. lnterruptores com três teclas simples

. Tomada tipo Universal
ô Todas as tomadas e interruptores deverâo ter tecla fosforescente.

9.5 - Quadros

Os quadros de distribuiçao deveráo obedecer aos locais indicados e terão os quickJags
recomendados pelo proieto. Serão de marca ELETROMAR ou similar.
Os quadros especiÍlcados no projeto deverão ser aterÍados com cabos de cobre obedecendo
ao disposto na NBR - 5410/80.

9.6 - Lumináias

Sempre que possível os'Acessórios Diversos' serão da mesma linha de fabricaÉo dos
Íeatores e/ou lâmpadas, satisfarão as normas da ABNT atinentes ao assunlo e será objeto
de especiÍlcaçáo discriminada no projeto de instalação eléÍica.

9.7 - Disjuntores

. Os disjuntorês deverão têm amperagem de 10 a 40 A, conforme projeto elétrico

í 0.0 - Pintura

10.1 - Disposições gerais

\\)\y
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As superfÍcies seráo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura e que sê destinam.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauçÕes especiais contra o
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
As superÍícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Cada demáo de tinla só poderá ser aplicada quando a píecedente estiver totalmente seca.
Convém cumpriÍ as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre as demãos.
lgual cuidado haverá entre as demáos de massa e tinta observando-se o intervalo mínimo
recomendado.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempo de chuva.
Serão adotadas precauçóes especiais no sentido de se evitar respingos de tinta nas
superfícies não destinadas a pintura (tüolo aparente, mármore, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.). Com esta finalidade serão tomadas as seguintes medidas:
. lsolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.
. Separaçóes com tapumes de madeira, chapas mêtálicas ou de fibra de madeira

comprimida, etc.
. Os respingos que náo puderem ser evilados deveráo ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se removedor adequado.
Antes da execução, qualquer pintura será submetida à aprovaçáo da FISCALIZAÇÃO
através de uma amostragem com as dimênsÕes mínimas de (0,50 x 1,00) m, sob iluminaçáo
semêlhante e em superfície idêntica do local a que se destina.
A indicaçáo exata dos locais a receber os tipos de pintura e respectivas cores será,
oportunamente, determinada em detalhes, especiÍicação complementar ou pela
FtscALrzAÇÁo.
Os tipos de pintura a empregar serão especificados para cada caso pârticular.
Será obrigatória a aplicaçáo dê massa a base de óleo em todas as esquadías de madeira
(portas e/ou janelas) com o Íim de assegurar um acâbamento esmerado, livre de
imperfeiçÕes.
Após emassamento, das portas de madeira deverâo receber um tratamento com lixa
apropriada e Íinalmente, duas demáos dê tinta na tonalidadê pré-estabelecida.
Todas as esquadrias de Íeno receberão uma demão de zarcáo, seguida de duas demãos de
esmalte sintético na tonalidade pré-estabelecida.

10.2. Pintura Acrílica

As paredes externas seráo pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos sobre selador acrílico, também da mesma
marca da tinta que for aplicada.
Tanto as paredes intêrnas como os tetos, serão primeiramente emassados ê dêpois
pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar.

10.3. Pintura em Esmalte Sintético

Todas as portas de madêiÍa, bem como suas aduelas e alizares, deveráo
primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para,
posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser deÍlnida pela
FiscalizaÉo do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto
arquitetônico.

í'l .0 - Diversos

11,1 - Conimão

Nas rampas de acessibilidade serão construídos conimáo simples diâmetro externo de %
polegada em aço galvanizado.
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11 .2 - Limpeza geral da obra

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os
equipamentos deverão apresentar funcionamento pêrfeito com as instalaçÕes
dêfinitivamentê ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone).
Todo o entulho deveÉ ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteçáo dos pisos cerâmicos recém-
concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamenlo da obra ou a passagem
obrigatória de operários assim o exigirem.
Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificâçóes, os pisos cerâmicos,
cimentados, bem como os reveslimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestÍgios de tintas, manchas e
argamassa. A proteÇeo mínima consistirá da aplicaçáo de uma demão de cera incolor.
A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.
Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que
salpicos e aderências seráo removidos com êspátula e palha de aço, procedendo-se
finalmente a lavagem com água.
Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão
ser limpos com removedor, náo se devendo aplicar ácido muriático nos metais e aparelhos
sanitários.
As ferragens de esquadÍias, com acabamento cromado, serão limpâs com removedor
adequado, polindo-as fi nte com flanela seca-
Nesta ocasiáo será fo do o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela FiscalizaÉo
do Ente Federado (
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