
ESTÀDO DÀ PÀR,trIBÀ
PREFEITT'RÀ T.'I'NI C I PâÍ, DE I'OGEIRO

COMISSÀO PER}.ANENTE DE LICITàÇÃO

EDÍTA], Licitação
PROCESSO ÀDMINISTR,ATIVO N" TP OOOO{/2021
LrcrrÀÇÃo N'. ooooil/2021
MODÀLIDADE: TOMÀDA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realj.zador do certamê:
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE JoÃo pEssoÀ, 4? - cENTRo - MoGErRo - PB.
cEP: 58375-ooo - E-mâi]: licitacâomogei roc uo1 . com. br - Tê1.r (83) 32661433

o órgão Realizador do celtame acima qualificado, inscrito no CNPJ 0 I . I 6 6 . 5 0 1 / 0 0 0 1- 6 ? , doravante
daDoliDado aj.ryIesBente ORC, torna público para conhecltrento de quântos possâÍn interessêr que

fará rêal1zar através da Comissão Permanente de licitaÇão, doravânte dênominada simplesmentê
Comissão, as 08:30 horas do dia 24 de setembro de 2021 na endereço âcima indicado, licitaÇão nâ

modalidade Tomada de PreÇos n". aooo4/202L, tipo meno! preço, e sob o regine de empreitadà por
preÇo g1obal; tudo de acoldo com êste instrumento e em ôbservância a Lei federal n" 8.666, de

ãl ae iunno de 1993; Lei Cômplênentar n" 123, de 14 de Dezerüro de 2006; ê legislâção pertinentê,
consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas normas; conforÍnê os critérios e

plocedimentos a seguir definlàos, objetivando obter a nêlhor ploposta parâ: CONTRÀTAÇÃO DE

EMpREsÀ pARÀ coNsrRuÇÃo DA PRÀÇA 12 DE DEZEMBRo NEsrE MUNrcrPro.

1.0.DO OBirEÍO
1.1.Constitui objêto da prêsênte licitação: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ CONSTRUÇÁO DA PRÀÇÀ 12

DE DEZEMBRO NESTE MUNIC] PIO.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-sê devidamênte detâlhadas Ôo

correspondênte Têrmo de Referência - Ànexo I deste Instlumênto'
1.3.A;ontratação acina descrita, quê será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaçôes técnicas e informâçôes complenentarês que o acompânhâm, quândo for o caso,

iustirica-"e, Pela necessidade da dêvida efetivaÇão de serviço para suplir demânda especlfica -
óolrtmrlçÃo DÊ EMpRESA PARA CON5TRUÇÃO DÀ PBAÇÀ 12 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO -, considerâda
opôrtuna e inprêscindivel, bem como relevante mêdida dê interesse público; ê aindâ, pefa

nàcessidade de desenvol-vimento de açôes continuadas pala ã proÍnoção dê atividâdes pertinentes,
visaodo à maxj.nizâÇão dos recursos en re1âção aos objetivos progrâmâdos, observadas as diretrizês
e metas definidas nas felramentas dê planejâmento aprovadas'
1.4.Salienta-sê que na rêferida contrataçâo, Âão será concedido o tratamento diferenciado e

sir[pliflcadô parã as Microernpresás e Empresas dê Pequeno Porte, nos termos dâs disposiçôes
.ontidu" no eit. At, dâ t,ei CoinplemenLar n" 723/20A6, por não enquâdrar-se nas hipóteses dôs

incisos I e 1II, do Alt. 48, c;rno também, não ser oportuno aplj.car a exigência faêultada no

inciso IÍ, do mêsmo artigo, visto estalen prêsentes, isolâdà ou s iÍnultanearne nte, âs situâçôês
plevistas no inciso III, d;Àrt. 49, todos do refêrido dj.pl"oma lêgal-, Pica, no entanto, assegulado

à Me " spp o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos dêmais Artigos do capíturo v,
Seçâo r, da Lei n'. 123106.

2.O,DO rôc.âL E DÀTÀ E DÀ uPOO|ÀçÂo Do EDrrârr
2,1.Os êôvelopes contendô a docunentaçáo relâtiva à habititâção e a ploPosta de preÇos para

"*à"uçao 
ao oUleto desta licitaÇão, deverão ser êotxegues à coÍrissáo até a§ 08:30 horas do dia

24 de Setembro de 2021, no enderêço constante do preàIbulo dêste instlumento. Nestê mesmo 1oca1,

data e horárj-o será realizada a sêssão púbfica para abeltura dos refêridos envefopes'
2,2.1nformâÇões ou esClarecimentos §ob;e e§ta licitaÇâo, serão prestados :to§ horáríos normais

de expedienie: das OSiOO as 12:OO horas. E-mai1: licitacàomogeiroGuof'con'br'
2.3.Oua1quer cidadão é parte 1êgitina para impugnar Ô âto convocatório deste certatoe por

irregr.rtaiiaaae na aplicaçào da Lêi 8.666,/93 e legislaÇâo pêrtj-nente, devendo protocolar o pedido,

por áscrito e diligidâ a comissão, até 05 (cinco) dias útêis antes da data fixada para â âbertula
dos envelopes de habilitação
2.4.caberá à comissão, auxiliada P
convocatório ê seus aoexos, iufgar e

considêlados dà data em que foj- devidam
2.5.Decair:á do direlto de impugnar os
adminlstração o licitante que não o Íízêt, Pot escrito e dilig

con as propostas, a
não ter:á êfeito de
da seguiote forma:

elos sêtores responsáveis pê14 e1âboraçáo deste ato
lesponder à impugnação em até O3 (três) dlas úteis,

ente recêbido o Pedido.
termos do ato convocatório deste certame Pelante a

idâ a comissão, até o segundo dia
úti1 quê antecedêr a âbertura dos envelopes
o viciariam, hipôtese em quê tal comunicaÇão
2.6.4 respectiva inPugnaÇão será âplesentada

s falhas ou irregulâridadês
reculso.



2.6.1.protocoIizando o original, nos horálios de expedientê acimà indicados, exclusivamênte
segui.lte endereço: Av. Prêsidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

. o.Dos ErrE{ENrog PâRÀ LrctrÂÇÁo

.1.Aos participantes, sêrâo fornecidos os seguintês elementos:

.1.1.ÀNEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÔES;

.1.2.ANEXO II . MODEIOS DE DEC],ARÀÇÕES;

.1.3.ANEXO ]]I - MODE],O DO TERMO DE RENÚNCIA;

.1.4.ANEXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀTO;

.1.4,ANEXO V - PLÀN]],HAS,

.2.4 obtenÇáo do Edital poderá ser fêita dà sêguiôte forma:

.2.1.Junto a conissão: glatultamente; e

.2.2.Pelos sitês: www.moge.iro.pb.gov'br/licitacoes; iruv.tce.pb.gov.br.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

..0.DO SOPORTE LEGÀ,,
4.L.Esta licitaÇão reger-sê-á pela Lêi
no 123, de 14 de Dêzembro dê 2006;
posteriorês das referidas normas; que
independente de transcri-ção.

postal
do preâmb

de 21 de Junho de 1993; Lei complementar
pertinente, consideradas as altê rações

partes integrantes deste instrumento,

Eederal no 8.666,
ê Iegislaçâo
ficâm fazendo

5. O .DO PnÀZO E DOIÀçãO
5,1.O prazo máximo para a execuçáo do objeto ora fic-itado, confo!{re suas caaacterísticas e as

nêcessl-dades do ORCf e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está ábaixo
i[dicado e será considêrado â partir da assinatura do contratol

Inlcio: fmediâto;
Conclusão:3 (três) ineses '

5.2.O pra2o de vigência do correspondente conttato seIá determinado: âté o finâ1 do exerciciÔ
financàiro de 2A21, considerado da data de suâ a6sinatura; podendo ser prorrogado nos têrmos do

Àrt. 57, da l,êi 8.666193.
5.3.Àsdespesasdecorlentesdoobjetodestecertame,corlêrâoPo!contadâseguintedotaÇãoi
Recursos eióprios do !,tuniclpio de Mogeiro: LÉI MUNIClPAL 340/2A20 O2.O2O SEC DE ADMINISTRÀÇÃO E

PIANEJAMENTo 3.3.90.39.00.00 O01 OI]TROS SERV. DE TERC, PESSOA JURÍDICA 02.O8O SEC' DE INDUST.

coMERCro E TNERAESTRUTURÀ 0 2 o 8 o . 1 5 . 4 5 1 . 10 2 6 . 10 ? 4 TMPI,ANTAçÃo E MÀNUTENÇÂ0 
-DE 

PRAÇAS PUBlrcAs

4.4.90.51.00.00 OO1 OBRÀS E TNSTALÀÇÔES 4.4.90.51.00.00 510 OBRÀS E INSTÀ1ÂÇÔES 4.4.90.s1'00'00
520 OBRÀS E TNSTAIÀÇÔES

6. O.DAS COI{DIÇôES DE PÀBTICIPÀÇÀO
6.1.PodeIâopalticipardesteceltane,oslicitantesdêvidameÍltecada6tradosnooRCouque
atêndelen a iodas as condições para cêdastrâmento até o tercej-ro dia aôterio! à data Prevista
paraolecebinentodaspropostas,cujaregrllaridadeseráobservadâ'emqualquerdashipóteses'
exclusivamente nediante apreselrtação do c;rtificado de rnscriÇão de Fornecedores e Plestàdores

de Sêrv.i.Ços, ou êquivalente na forma da .lei, fornecido pê1o ORC' em pl-ena validadê:
6.1,1.Ào requerer inscriçào no leferido câdastro, ou atualizaÇão destê, a quêlquer tenpo, o

interessado iornecerá os êIementos necêssários à satisfaÇão das exigências dos Incisos I e Iv,
do Àrt. 27, da Lei 8.666193.
6.2.os proponêntes develão êntregar a Comissão, no plazo determinado' dois envelopes fêchados

indicando, respê ct ivânênte , DocuúENTÀÇÃO e PRoPosTA DE PREÇ.S, devidâmente identificados nos

têrnos definidos neste i'nstrumento convocatório'
6.3.À participação neste certamê é aberta a quaisquel intêressados' incLusive as Microempresas'

Empresas de ràqueno Porte e Equiparados, nos termos da legislaçâo vigênte'
6.a,uao poaeraà pârticipar os intêressados que se encontxem sob o regimê fafinental' emplesas

ã"t.u.rg"i.." que não fu;cionen no pals, neÍn aquefes que tenham sido declarâdos inidôneos pala

licitar ou contratar con a AdministraÇão Públiaa ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspensâo

do direito dê licitar ê contratar com o ORC'

6.5,0s licitaotes que desejarem envlar seus envelopes DocunentaÇão e Proposta de PreÇos viâ
o remetê-los em tempo hábiI ao ênderêÇo constante

Nâo sendo rig

con Aviso de Receb-imento AR deverâ
ulo deste instaumento, aos cuidados do Presidente da Comissão

orosamente observadas as exigências dêstê item, os rêspe

guinento do certame, Plevisto

Flaviano Clebson Alaújo '
ctivos envelopes não sê!ão
j.paçáo no certane.
junto a comissão, seÍr a

é facuftado ao licitantê,
cumentação, da declâr çao
spondente relativo à

no Art. 43, II1, da

aceitos ê o licitante,
6. 6. Ouando observada a

tantê credenciâdo na respectiva sessão públicâ,
náo sendo coodiÇão Para sua habilitaÇão, a inctusão no envelopê Do

expre s sa de renunciar ao dirê1to de interpor recurso e ao plazo corre

portanto, desconsidelado pala efeito de partic
ocorrência da êntrêga âpêna§ dos êovêlopes

permanência dê represen

de HabilitaÇão, concordando com o plosse
8.666/93, conforne modê1o - Anêxo ÍII'
6.?.É vedada à pa!ticipação em consólcio'

6,8. coNDrçõEs EsPEcÍFrcÀs I o licitantê deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comDrovante§, obr rgatoriamente, integrarão os elementos do eÔvefope DOCUMENTAÇÃO:

;:â:i:àil;;;;";ã;-á.-"s;,;;i.,' qu. ã..,u.á ser preetada até o últitno dia úti] que anteceder a

licitaÇão, no val'or êquivâLente 
'a R§ 2'4'19,96' caberá ao licitante optar por uma das seguintes

nodalidadêsdegarantia:arc""çaoêmdinhelroouemtitulosdadívidâpúb}ica,devêndoêstes
ter sido emitidos sob a folloa "-"""iau..r, 

mediante reglstto em sistema centralizado de liquidação

êdecustódiaâutorizadop"ros"n"ocentlaldoBlasileavâliadospêfosseusvaloreseconôÍnicos,
conforme dêfinido pelo Ministério da Fazendâ; b) seguro garantia; c) fiança bancária' A Íêferida



garantia deverá sêr repassada ao Sêtor Einanceiro do ORC ou outro informado pê14 Comissão, o
qual enitirá o respectivo documento de quitaÇão, váI.ido até o seu resgate que somente poderá
ocorlêr cinco dias úteis após a homologaçâo da Presente licitação.
6 , I . 2 . Comprovaçâo de que o licitante tem pleno coohecimento das condições relâtivas e natureza
da obra ou sêrviÇos a sêrêm executados, fêita através dê dêc1aração fornal âssinada pelo seu
responsável técnico, contendo a idêntificação da emp!êsa e do signatário, locaI e data, ê

basicamente com os seguintês termos: > "DECLÀRÀMOS sob as penalidades da lei, que têmos Pleno
conheêinento das condiçôes e peculiaridadês ioerêntes à natureza dos trâbalhos relat.ivamênte ao
objeto da Toúâda de Preços n" 00A04/2A27, assumindo total !êsponsabilidade por essê fato e

informando que não o utilizarenos para quaisquer quêstionanentos futuros que enseiem avenças
técnicâs ou f.inancêiras com a Prefêitura Municipaf de Mogeiro - PB" <.
6.8.2.1,No caso do licitante desejar realizar una visita ao Iocal da obra ou serviços com o

aconpanhamento dê um responsáveI do ORC, deverá comunicar previamentê a Comj-ssáo com â devida
antecedência, observâdo o prazo máximo para realizaÇão da rêferida visita, necessária pêra que

seja fêito o agendamento junto âo setor competente do ór9ào.
6 , à . 3 , comprovação de câpacidade técnico-profissional, feita âtravés de atestâdo fornecido por
pessoa jurldica de dileito púb]ico ou privado êrr noEâ do Rêepon!ávêL Iâcnico designado pelo
ticitante, devidamente !egistrado junto a entrdade profissional conpêtente, demonstrando a

execuÇão de serviços com características semelhantes à parcela mais refevante do objeto da
presêntê licitâção, abaixo discliminadê. O referido atestado só será aceito se acomPânhado da

correspondente Cêrtidáo de Àcelvo Técnico - CÀT emlt.ida pelo conselho regional de flscalizaÇão
profisiional competente e da comprovação de que o referido Responsávef Técnicô desigôado pêrtence
ào quadro da êmpresa ou dele fará parte caso sêja vencedora do presente certane Tal comprovaÇão
podérá ser fêita através da apresentaçáo de qualquer um dos sêguintes docunentos, a êiitério do

iicitante: a) cópia da caltêira de Trabafho e Previdência social - cÍPs assinàda ou da fiêha de

Reqistro do umprágado; b) iôstlumento de contrato de prestaÇâo de servaÇos regido pela legislaÇão
civil comum, devidamênte rêgistradô no registro públicÔ, Ôos termos do Ar|u. 221, da Lei Eederal
n. 10,406, dê 10 de jânerxo de 2OO2; c) contrâto social, alteraÇão contratual ou equivâlênte na

forma da 1ei, quando o rêsponsávêl técnico for sócio da empresa. Seráo admitidos os atestados
têfelentes à execução de oblas ou serviços sj"nil-ares de complexidade tecnológica e operacional
equivalenteousr]periola:coNsoANTEESPEE]cAcoEsTECNÍcASDooBEJIoIICITADo.
6.8.4.Conp.ovação de capâêidade técnico-ope!aciona1, feitâ âtravés dê atestado fornecido por
pessoa luriaicà de di!;ito público ou privado €E fawor dâ EúPr.!a, demonstlando aptidão do

ii-aituni" por execuçâo de serviÇos, em carâcterísticas seÍnelhantes à parcela rÀais relevante do

objêto da presente licitaÇão, abaixo indicâda. sêrão admitidos os atêstados referentes à execuÇâo

de obras o,t se..riços simllares de complêxidadê tecnológica e opêracional equivalente ou supelior
a: CONSOANTE ESPEEICACOES TECNICAS DO oBEJTO LICITADO'

?.0.DÀ REPRESENTÀçãO E DO CREDEÀICIÀI'IENTO

7,1,O licitante deverá se apresentar, para crêdencianento iunto a comissão, quaodo fol o caso,

atlavés de um representante, com os documento§ quê o crêdeÔciam ê participa! deste Procêdimento
lj.ciEâtô!j.o.Cadalj-citântecredencialáaPenâsuÍtrêpresentêntequêseráoúnicoâdmitidoa
intervia nas fases clo certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituido
postêriormente Por outro devidamente cledenciâdo.
i,2,eur^ o credenciamento devêrão sêr apresêntados os sêguintes documentos:
7.2.1,Tratando_se do representante legai: o instrumento constj-tutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamênte reglstrado no órgão conpetente, no qual estêiam exprêssos seus

poà"au" p.tu exêlcer direitos e assullrir obrigaçõês em decorrência de taf invêstidura'
?,2.2.Tlatando-se de procurador: a procuração Por instrumento Público ou particular da qual

constemosnecêssáriospodelespârafilmardeclarações,desistirouapresentalâsrazôesde
recurso e platicar todos os deniis atos pertlnentês ao certame; âcompanhada do correspondentê
iostrurnent; de constituiÇão da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do nandante

para.o,.rto.ga.Nahj'pótesedeprocuraçãosejaparticulard.v.rásê!recoD}rêêÍdâríiíaaee
crrtôlio do r€rp€ctiwo tigrtatárj.o.
?.2.3.O leprêse;tante 1êgaf e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
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DÀ EABII.TEÀÇÀO
os documentos necessários à habilitaçâo dos I-icitantes, deverão ser apresentados
dentro de envelope lacrado, contendo as sêguintes indicaçõês no anverso:

em 01 (uma )



PREFE]TURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENÍAÇÃO - TOMÀDÀ DE PREçOS N".
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0a0a4/2a2r

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO dêverá contel os seguintês elementos:

8.2 . PESSOÀ JURÍDICÀ:
8.2.1.comprovâção de cadastrêmênto ôos termos do iten 6.1 deste iôstrumento.
8.2.2.Pra\ra de inscrição no cadastro Nâcional de Pessoa Juridica - CNPJ.
8.2,3,provâ de inscriÇão no cadastro de contribuintes estâdua1 ou municipâ1, relativo à sede do
licitantê.
8.2,4.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em vj-gor, devidahente registrado, em sê
tratando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades por ações, aconpanhado de documentos
de eleiÇâo de seus admi[istradores. ]nscriÇão do ato coostitutivo, no caso de sociedades civis,
aconpanhada dê prova de diretoria em exelcici-o. Decreto dê autorização, e]n se tratando de êÍnpresa
ou sociedade estrangeira êm funcionatuênto no País, e ato de registro ou autolizâção pala
funcionamento expedldo pelo órgãô competentê, quando a âtividade assim o exigi!. Registlo
conerciâl, no caso de ernpresa indivldual. Estas exigênclas não se aplican ao ficitantê que,
quando da etapa de credênciamento no celtane, já tenha aprêsentado de forma regular nos terÍros
áo presente instrumento convocatório, a rêfelida docunêntaÇão solicj.tada neste subitêíl.
8.2.5.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ú1timo exerclcio social, iá exigÍvêis e

apresentados na forma da 1ei, com indj-caÇáo das páginas colrespondentês do livro diário em que

o nesmo se encontrâ, bem como apresentação dos compêtentes termos de abertura e ence!ramento,
assinados por profissionâI habititado e devidamêntê registrâdos na junta conêrclal compêtênte,
vedada a sua substituiÇâo por bâlaocetes ou balanÇos provisórios, Tratando-sê de enpresa
constituida há nenos de um ano, ou âquela que ainda não tênha realizâdo o fechanento do seu
primeiro ano de existêncj.a no prazo lega1, podêrá aprêsentar o Ba1âço de Àbertura assinado por
profisslonal hâb1litado e devidamente registrâdo na junta conercial conpetente '
à.2.6.negr-rlaridade para com a Eazendâ Federal - celtidáo Negatj.va dê Débitos Relatlvos âos
Tributos Eederâis e à Dlvida Ativa da uniáo.
8.2.7,Cêrtidôes negativas das Eazendas Estadual e MuÔj-cipal dâ sêde do licitaote, ou outro
equivalente, na forma da leI.
g .2 . L Comprovação de regufaridade lelativa ao Fundo de Garantia por Tempo de selviÇo - EGTS,

apresentando o rêspectivo Certificado de Regularidadê fornecida pê1a Caixa Econômica Federal'
B.Z.9.prova dê inexistêncj"a de débitos inadlmplidos Perantê a Justiça do Trabalho, mediante â

aplesentação de certidâo Nêgâtiva de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do TitulÔ vII-À da

cãnsolidaçâo dês l,eis do Tlabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 10 de maio de 1943.

8.2,10.DecfalaÇáo do llcitante: de cunprimênto do disposto no À!t. 7", fnci§o xxxIII, dâ

constituiÇâo Federal - Att.2'l ,lnciso v, da ],ei 8,666,i93; de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participaÇão na licitaÇão; e de submetêr-se à todas as cláusulas e

condiÇôes do presentê instrumento convocatório, conforme modelo - Ànêxo II'
g.2.11.Terno de Renúncj"a, caso o pârticipante envie apenas seus envelopes, sem replêsêntante
crêdenciado e dêsêjax reounciar âo dj-reito de interpor reculso e ao prazo Iespecti-vo retativo à

Fase de HabilitaÇão, concordando com o Prosseguimento do cêrtame licitatório, confoimê modelo -
Ànêxo ÍIÍ.
8.2.12.Certidão negativa dê falência ou concordata expêdida Pelo distribuidor dà sede do

l-icitante, no náximo 30 (trinta) dias da datâ prevista Para abertura das propostas.
8.2.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objêto do plesente cêItane, dÔ licitante
e "",.rs 

reiponsáveis técnicos, quando for o caso, frente ao conselho regional de fiscalizaÇão
plofissional colnpetentê, da regiâo da sede do licitante'_8.Z,ta.atvará 

de 1ocali.zaÇão e funcionamento e/ou dêclaIâção da Plefeitura do local dà sede da

Eilna, informando que â megmâ funcionà no endereÇo mêÔcionado nos documentos '

8.3 , Docü.Dêatação êst€cífice:

8.3
8.3

.l.Comprovaçâo de prestaÇão de galantia - item 6.8.1'
,2.Conprovação de pleno êonhecimento das condições da obra ou serviÇos -
.3.cornprovação de caPacidade técnlco-profissional - item 6'8'3'

comprovaçâo poderá se! feita através da ap
cr.itério do licitantê: a) declaraÇão expl
coôtábi1, devidanente habilitado; b) certidã
do licitânte ou equivalente, na formâ da legi
ou certidão sinplificada, âpenas neste caso p
legislaÇão vlgente, não é suflciente notivo par

item 6.8.2.

resentaÇão de qualquer um dos sêguiôtes documentos, a

êssa folmalmêote assioada Pelo profissionâ1 da árêa
o sinplificâda emitj-da Pela junta comerciâ1 da sede

I .3 . 4 . comprovaçáo de capacidadê técnico-oPerâcional - item 6'8'4'
8 . 3 . 5 . Comprovaião de quà o licitante se enquadra nos têrnos do Àrt. 3o da LeL 723/06, se for o

.""o, ".r,do 
ctnsiderãdo microempresa ou empresa de Pequelo porte e recebendô, portanto,

trâtamento diferênciado e simpjificândo na forma definida pela legislação vigente. Tal

s1ação pertinente. A ausência da refeaida declaração
ara comprovação do enquadranento na forma da
a a inabilitação do licitante, apenas per a,

difêrenciado e simplificado dj-spensado Edulante o presente certane, o dirêito âo tratanento
ou EPP, Previstos na Lei 123106:
8.3.5.1,À conissão poderá Promovêr dil"igência, na

destinada a esclarecer sê o licitantê é, dê fato
empresa de pequêoo Polte.

forma do Àrt. 43, § 3', da Lei a.666/
e de direito, considerado nicroêmpresa

8'4.osdocumentosdeHabj.litaÇãodevêrãoserorgâoizadosnaordemdescritanesteinstrumento,
prêcedidosporumlndicecorresPondente,podendose!aPresentadosemoligj-nal,porqua]quer



ptocêsso de cópia autenticêda por cartório conpetente, membro da Comissâo ou publicâção em ólgão
da imprensa oficral, quando for o caso. Estândo pelfeitamente 1êgíveis, sem conter borrões,
!asuras, enendas ou entreliÀhas, dentro do prazo de validade, e encerrados en eÔvelope
devidamente lacrado e indevâssáve1, Por ser apenas una formê11dade que vj-sa facilitar os
trabalhos, â âusência do referido lndice náo inabilitará o licitantê.
8.5.A fâ1ta de qualquer documento exigido, o seu vencitnênto, a ausênciâ das cóPj.as devidámente
autênticadas ou das vias origlnâis para autenticaÇão pel-a Comissão ou da publicaÇão êm órgáo nâ

imprensâ oficlaL, â aplesentação de documentos dê habi-Iitaçáo fora do envelope especifico,
tornará o respectivo licitante ioabilitado. Ouando o documentô for obtido via Intêlnet sua

]êgalidade setá comprovadâ nos endereÇos eletrônicos corrêspondentês, Poderá ser util.izada, a

critério da Comissão, a documêntação cadastral de fornêcedor, constantê dos arquivos do ORC,

para conprovação da autenticldade de elementos apresentados Pe.lo licitante, quando for o caso'

9. O.DÀ PROPOSTÀ
9.1.À proposta deve!á ser aplesentadâ ern 01 (una) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

seguintes indicaÇôes no anvelso:

PREEEITURA MUNICIPAT DE MOGEIRO
pRoPosTA DE PREçOS - TOMÀDÀ DE PREÇOS N'. 00004/2021
NOME DO PROPONENTE

ENDEREçO E CNPJ DO PROPONENTE

g.2.paoposta elaborada em consonância com o respectivo Projeto e as especj-ficaÇóes constantês
deste i;stlumento e seus elementos - Anexo I -, en papel timblado da emplesa, quândo for O caso,
assinada por seu lepresentante legâf, contêndo no correspondênte item cotado: discriminação,
quantidade e valoles unitário e total exprêssos em algarismos, acompanhada de:

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter o§ seguintes elemêntos

serviço, prêvafecêrá o de nenor valor.

9,2.1.P1ani1ha de quantitativos e preÇos;
9.2.2.Cronograma fisico-financêiro compatlveL con o prazo de execução dos serviços; e

9.2.3.Conpo;ição de Custos Unitários contendo, inclusivê, o detalhamento da conposiçáo ê da têxa
de eonifiàaçáo ou Benefício de Despesas Índiretas - BDI ê dos lesPectivos percêntuars praticados,
bêm como o detalhâmenlo dos encargos soclais'
9.3.Sêrá cotado um único preço parà cada iten, com a utilizaÇão de duas casas decimais. IndicaÇão
en cont!árj.o está sujeita a correÇão observando-sê os seguintes critéri-os:
9.3.1.Falta de dígitos: se!ão acrescidos zeros;
9.3,2.Excêsso de ãigitos: sendo o PriÍnêiro digito excêdente menor que 5, todo o excesso será
suprü[ido, caso conúário haverá o arredondanento do digito antexior para mais e os dêmâis itens
eracedentes suPrinidos.
g.4.À planilha de quantitativos e preÇos, o clonogrâÍna fisico-financeilo e â composição de

Custos Unitários, deverâo ser assinadas por Rêsponsáve1 Técnico da empresa' PloPostas que

apresentem o mesmo ResponsávêI Técnico serão desclasslficadas '
9'.5,a proposta dêvêrá se! redigida êm 1íngua Portuguesa e em moeda naêional' elaboradâ com

clareza, sem alternativas, rasur;s, emendas e/ou entrêIj.nhas. Suas folhas rubricadês ê a ú1tina
datada e assirada pelo responsável, con indj'caÇáo: do valor total da proposta em algarismos'
dos prazos dê entrega ou execução, das condiÇões de pagamento, da sua vâlidade que náo poderá

ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante iulgar
necessárias.
9.6'ExistindodiscrepâtlciaentreopreçouoitárioeovalortotâI,resu.Itadodanultiplicaçáo
do prêço unitálio Pela quaotidade, o preço unitário plevalecerá'
S.f.fióa estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários Para um mêsno produto ou

9.8.No caso de altêraÇão necessália da prop
de incorreÇões nâ unidade de medida utiliza

osta feita pela Cornissão, decorlênte exclusivanente
da, observada a devida propo rcionâ I idadê , bem como

Iecerá o valor coxrigido.
a ou execuÇão7 das condiÇóes de pâgamento
te aceitou integlâlnente as disposiÇões do

na nultipficaÇão ê/ou soma de valores, prêva
9.9.À não indicaÇão nâ proposta dos prâzos de entreg
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitan
êto convocatólio e, portanto, serão consideradas as de

ências não sendo suficiente motivo parâ a desclas
9.10 .É facultâdo ao licitante, apresentar a proposta n

teminaçóes nele contidas pala as rêferidas
exag si-ficação da proPos ta

o próprio modelo fornêcido pelo ORC,

êtender as disposiÇôes deste lnstrunento'

de

quê estej a devidamênte preenchido'
d.rl.s..à desclassificada a propostê que deixa! de

10. o.Do cRrrÉr.ro PÀRA ,rl,r,GÀltENlo
lO.1.Será declarado vencedor deste cel.tarne o licitante que, atendidas todas as êxigências
presente instrunento, aprêsentar proposta com meÔor vafor global no correspondente itêm cotâ

ielacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na coluna códiqo'
1O.2.Havendo iguâLdade de valores ent!e duas ou mais propostas' e após o!9999-ido o disposto
Àrts, 44 ê 45 da Lêi compfementar 123/06 e no Art' 30' § 2o' da Lei 8'666/93' a classj-fica

o
do,

nos
çáo

se faxá através de sorteio'
1O.3.Na presente 1lcitaÇão será assêgurada, como critério de desempate' prefêrênêia de

contlataçào pa!a as micloemplesas e êmpresas dê pequeno porte'
1O.4.para efeito do disposto neste iostrumento, êntende-se Po! empate aquelas. situaÇões êm que

as propostas aPresentaclâs Pelas microênpresas e empresas dá pequeno porte sejam lguais ou até

iõs'iaã, por c;nto) superi;les à proposta mâis bêm classificadê'
LO.5.ocorrendo a situaÇão a" ãaput" conforme acirna definidâ' Proceder-se-á da seguinte forma:



10.5.1.À microempresâ ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá aplesentâr
proposta de preço infêrior àquela considerada vencêdola do certame, situàÇão êm que §erá
adjudicâdo em seu favo! o obiêto licitado;
10.5.2.Não ocorlelrdo a contrataÇão da rnicroenpresa ou emplesa de pequeoo porte, na forna do iteíl
anterior, serão convocadas as demais rêmanescentes que por ventura se enquadrêm na situaÇão de

empate acima definida, na ordem de classificaÇáo, para exercicio do mesmo di.leito;
10,5,3,No caso de equivâIência de vaforês apresêntados pelas microempresas e ênpresas de pequeno
porte que se encontrerlt no intervalo êstabelecido como situação de enpate, será leallzâdo solteio
entre ê1as para que se identiflque aquê1a que primeiro poderá apresentar melhor ofelta.
1O.6.Na hipótese de náo-contrataÇão nos têrnos acina previstos, ên que foi observada a situaÇâo
de enpatê e assegulado o tratâmento diferenciado a mi-cIoelopresâ e emp!êsa de pequeoo portê, o

objeto licitado será adjudicado em favor da propostâ originalnente vencedolâ do certâme.
1O.l.A situaçáo de enpâte, na folmâ acima definida, sonente se aplicará quando a melhor oferta
inlciâ1 não tiver sido âplesentâda por microenpresa ou empresa de pequeno Portê'

11.0.DÀ ORDE}! DOS TRÀBÀI,EOS
11.1.para o rêcebimento dos envêIopes e inlcio dos trabalhos será observada uma tol-erânciâ de

15 (quinzê) ninutos após o horáriô fixado. Encerrado o prazo para recebímento dos envelopês,
nenhum outlo se!á aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Plesidente, sêrá efetuado o devido credenciâmento
dos interessadôs. somente participará ativamente da leunião um replesentânte de câda licitânte,
podeodo, no entanto, ser assistida por qualquê! pessoâ que sê interessar'
it.3.O nao comparecimento do rêpresêntante de qualque! dos 1j-citantes não impedirá a efetivaÇão
da reunião, sê;do que, a sj"mp1ês palticlpação neste certame impfica na total êcêitaÇáô de todas
as condiçôes estabêlecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos'
11.4.Em nenhuma hipótêSê Será COnCedidO prazo parà a aPresentaÇâo dê documentâÇão e/ou
substituição do5 envelopes ou de quâlquer elemento exigido e não apresentado na teuniãÔ destinada
à habj.litação.
11.5.4 ComisSão recebêrá de cêda representante os
ê rub!icará junta!íeote con os palticipêntes os fechos do segundo'
11.6.posteri;rmente abrj-rá os;nvelopes Docunentação, rubricará o sêu conteúdo e soficitará dos

Iicitantes que êxaminêm a documentaÇào neles contidas. Ouaisquer impugnações lêvantadâs develâo
ser êoirunicadas a Conissão, que as consignará na Ata de reunião'
11.7 . prosseguindo os trabalhos, a comlssão analisará os documentos e as -impugnaÇôês porventura
formuladas pelos ticitantes, dândo-fhes ciência, em seguida, do tesultado da Fase de Habilj-taÇão.
Entretanto, se assim iulgar necês5ário, poder:á divulgar o resuttado numa nova reuniào'
legistra]]do-se na Ata, ou medlânte publicaçáo na imprensa oficial ou ainda enitj'ndo âviso por

esclito, ob§ervada, nestês casôs, a devida antêcedência necessária - não inferior a 48 (quarenta

e oito) horas.
11'8.ocorlendÔàdesj.stênciaexpressadoslicitantesaodileitoderêcorrernaEasêde
HabitltaÇão, confo.ne previsto no Art. 43, IIr, da Lei 8'666/93, oa mêsma sessâo podêrá hâver a

aberturâdosenvelopesPlopostas,casocontláliose!ámalcadanÔvadâta,comobserváncj-aâo
plazo recursa-I estabelecido na legislaÇão peltinente'
i1,9,o envelope Ploposta de PreçoÁ, devidamente fechado e lacrado' será devolvido ao licitante
inabllitado, àesae que não tenha havido rêcurso ou após sua denegaÇão'

11.10.Encerrada a rase de HabilitaÇão e observados os ditânês deste instrumento, a comissáo

procederá êntáô à abertura dos envelopes Proposta de PreÇos dos plopoÔentes declâlados
'habil.itados, lubricará o seu conteúdo e f;cultârá o exane dâ documentação ne1ês contidas a todos

ã" partlaipunt.s, os quais podelão êfetuar impugnaçôes, dêvidamente consignadas na Àta de

reunião, quando for o caso'
11.1.1..À c;nissão examinará os efementos apresentados, as observaÇÔes eventuafmente âpontadas,

dêclârando,emseguida,vencedorolicitantequê,atendidasasexigênciaseconsideradosos
critérios definidoi neste instrumento, apresentar ploposta mais valrtajosa Para o ORC'

11.12.Dã reunião lavrar-se-á Àta circunstaôci-âda, nâ qual serão registradag todas as ocorrências

e que, ao finaL, será assinada pela Comissão e licitântes ptesêntes'
11.13.8Ín decorrência aa r,ei ôornplementat 123/06t a comprovaÇáo de regularidade fiscal e

trabalhista das microemprêsas e empresas de pequeno porte soÍnente será êxigida Para efeito de

envelopes Documentação e Proposta de PreÇos,

ocasiâo da ParticiPaÇâo nesta
ara conprovaÇão de regularidade
te instrurnento Parâ efej-to de

sta âpresente alguma restriÇ
de fiscaf e traba Ihista,
corre§ponderá ao momento em

iodo, a critélio do oRc, Para e

debito, ê emissão da êventual

isto, impficará decãdêncj'a
81, da rei 8.666193, 6endo

assifÍcaÇão, Pa!a ass inatura

assinatura do contrato, observando-se o seguinte plocedlmento:
11. 13.1. As microenP resas e emplesas de pequeno porte, por

licitaÇão, dêveráo apresentar toda a documentação êxigida P

fiscal e tlabâ1histâ, dentrê os documentos enunerados nês

HabilitaÇâo e integ rantes do envêlope Documentação. nesmo que e

11.13.2,Havendo alguma restrição na comPÍovaçáo da regularida
assegurado o prazo d
ô licitante for decl
regularizaÇâo da doc

e 05 (ciÍtco) dias úteis, cujo têrmo iniciâ1
ârado vencêdor, prorrogávei§ po! igual per
unentação, pagamento ou parcelamento do
u posi-tivas con êfeito de certidâo nêgativa;

larização da docunentaçâo, no prazo acima prev
rejuízo das sanÇôes previstas no Àrt'

t
certidôes negativas o

11.13.3.À não-regu
dirêito à contrataÇão, sem P
facultado ao ORC convocar os I icitantês remanesceítes, na ordem de cI
do contrato, ou revoga! a licitaÇão'
l-1.14.Ôs docunêntos âpresêatados pelos Iicitantes no Credenciamento e os elêmentos constantes

dos enveloPes DocuÍrentação "-faãpà"tu 
dê PreÇos que forem abertos' serão xetldos pela comissão

e anexâdos aos autos do proces;o. No meslno contexto, o enveloPe Proposta de PteÇÔs, ainda

tacrado, do l-icitante inafifilaao que não for retirado por seu replesentantê legal no prazo de



60 isessenta) dias consecutivos da data de homologaÇáo do presente certamê, será sunaliamente
destruldo.

12,O,DO CRrAÉRrO DE ÀCErBtBrLrDÀrlE DE PREçOg

12,1,Havendo proposta com vafor para o rêspectivo itêÍl relaciÔnado no Ànexo I - Termo de

Referência - Especificaçôes, na coluna códigoi
12.1.1.superior ao estimado pelo oRc, o item será de§considerado; ou
12.1.2.Com indicios que conduzam a uma presunÇão relatlva de inexequibi.I idade , pelo critério
definido no Art. 48, rÍ, § 1', da Lêl 8.666193, em tal situaÇão, não sendo possivel ã imediata
confirmaçáo, poderá sêr dada ao licitante a oportunidade de denonstrâr a sua exêquibilidade,
sendo-1he facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para complova! a viabilidade dos pleços,
conforme paaâmetros do mesno Art. 48, II, sob pena dê desconsideraÇâo do iten'
12.2.Sali;ntâ-se que tâis ocorrências não desclâssificam âutomaticâmente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
12.3.ô valor estimado que o oRc se propõe â pagar pê]o objeto da presente licitaÇão - vâfor de

Referência -, que reprêsenta o somatório totâ1 dos preços relacionados na respectiva planifha
dos setvlços â serem êxecutados, referente âo correspondente ltern, está devidamentê infornado
neste instlunento convocatório - Aoexo I'

13.0.DOS RECURSOS

13.1.Dos atos decorlentes deste procêdinento licitâtório, caberão rêculsos nos teünos
109 da lei Federaf n.o 8,666/93,
13,2.O recurso se!á dirlg.ido à autoridade superior do oRc, por i-ntermédio da cor{issáo,
ser protocolizado o oliginaI, nos horários normais dê expedj-ente das 08:00 as 12:00

exclisivarnente oo seguinie êndereçol Av- Presidênte Joâo Pessoâ, 4? - centro - Mogeiro

do Art.

devendo
horas,

_ PB.

14. O.DA EOI,oLOGAÇÂO E ÀD,,UDrCÀÇÀO

14.1.Conc1uído o jUlganênto daS prOpostas aptesentadas, â comissão emitirá lelatório conclusivo
dos t!abalhos deJenvolvidos no t..iu^a, rêmetendo-o a âutoridade 5upêlior do oRC, juntameôtê

com os eLêmentos constitutivos do processo, necêssárlos à HomologaÇão ê ÀdjudicaÇáo da respectiva
Iicitação, quando for o caso.
14.2.À auto;idade superior poderá, no entanto, têndo êÍl vista sempre a dêfêsa dos interesses do

ORc, discordar e dáixar de hoÍnologar, total ou parciâInente, o resultado aprêsentado pela

õo.l""ao, revogâr ôu considerar nuú a IicltaÇão, de§de que aplesente a dêvida fundanentaÇão

êxigida pela 1ãqis1ação vigentê, lesguardados os direitos dos Licitantes'

15.0.DO CONITRATO

15.1.ÀpósahomologaçãopelaAutoxidadêsupêrlordooRC,olicj.tantevencêdorseránotlficâdo
pu.ã, à"nt.o ao prárà de 05 (cinco) dias 

'onsecutivo§ 
da datâ de recebimento dâ notificaÇão'

assinaro!esPêctivocontrato.quandoforocaso,elaboradoemconfornidadecomasnÔdalidades
pã..iiia"" peia l,ei Fedêra1 n.o g-aaa/gz, podêÂdo o mesmo sofrer alterâçõe5 nos têrmos dêfinidos
oela referida norma.
15.2.Não âtêndendo à convocaÇão para assinar o cootrato, e ocorrêodo êsta dêotro do PÍâzo de

.rifiaua. de sua Ploposta, o licitànte pêrderá todos os direitos quê porventur:a tenha obtido como

vêncedo! da licitaÇáo '
15.3.É permitido âo ORc, oo ca6o do licltante vencêdor não comparêcêr para assinatula do contrato
no prâzo e condiçóês estabêlecidos, convocax os ficitantes remanescentes' na ordêír de

cfu""ifiauçao, pâra fazê-1o eÍn igual plazo e nas mesíras condiçóes do licitante vencedor'

inclusive quanto ao preço, ou revogâr a plesente licitâcão'
l5.4.ocontratoqueeventua]mênteventraaserassj'nâdoPeloticitanteverrcedor,poderá5êr
ait"auao com a devida justificativa, unilateralmêote pelo Contratante ou por acoldo entrê as

p".tã", "." 
casos previ-stos no a.t. às e sexá rescind_ido, de pleno direito, confolmê o disposto

nos arts, '71 , '78 e ?9, todos da Lei 8.666l93i ê executado sob o regime de ênpreitada po! preço

oloba-I.
I i]ãlà 

' 
aor,aruaudo fica obrigado a aceitar, nas mesnas condições contratuais, os acréscinos ou

supressões que se fizerem nJ" ""i'iço", 
até o respectivo linite fixâdo no Art' 65' § 1'da Lê1

8.666/93.Nenhumacréscimoo,"opr.""ão'poderáexêedero].initeestabelecido,safvoassupressôes
resultantês de acoldo cêlebrado entre os contratantes'
15.6.4 difêrença percentual eltre o valor global do contrato e o preço global de refelência náo

poderá ser reduzida em favor do contratádo êm decorrência de aditanêôtos que nodifiquei0 a

planilha oxçamentária'
15.?-Na hlpótese dê celebraÇão de aditivos contratuais pala a inclusâo de novos.serviços' o

;;;ç; ;";";" serviços será calculaclo considerândo o custo de referência ê a tâxa de BDI

especificada oo orÇameoto lu"" ãu fi<:ittçâo, subtraindo ã"""" pttçt de rêferência 
-i-:1:irle.1::

fãl""ntr"f entle o valo! do orÇarneoto base e o valol global do contrato obtido no :ti::Tt.\:i
;l;;.; ; latantir o equiLlbllo ecooômico financêiro do contrato e a manrltenÇáo do percentu\-L 

Y1
desconto ofertado pelo contlatado' \ / \',,

Vr..J
16.0,DÀS SÀNÇôES rDr'ÍrÀrrsTRtrrvÀs / \\
16,1.4 rêcusa injusta em aelxar ae cumprir as obligaÇões assunidas ê preceitos fêgais' sujeita!á
o contratado, garâôtidê. ptã"i" d;fesa, às seguintes penalidâdes ptevistas nos Àrts' 86 e 87

da l,el 8.666/93: a - advertência, b - multa de mora àe 0'5t (zero vlrgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega' oo início ou na execuÇão do

objeto ora coDtrâtado; . - ,nofi" Oe iOt (aez por cento) sobre o valor contratado Pela inexêcuÇão

total ou parcial do contrat;;- J - suspe']"áo iernporária de partlcipar em licitação e impediÍnênto

de contratar com a Àdministãçà, úpt"'o ae aie oz (dois) anos; e - declaraÇão de inidoneidade



para licatâr ou contrâtâr com a Àdministração Pública ênquanto perdurârem os mÔtj.vos
detel1rlinantes dâ puniÇão ou até que sêja promovidâ sua reabilitêçãô perante a própria autoridâde
que aplicou a penalidade; f - s imul tane amente, qualquer dês penalidades cabiveis fundamentadas
nâ lei 8.666193.
16.2.Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for recofhido no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicâÇão ao Contratado, sêrá automaticaneDtê dêscontado dâ prlmeirâ paÍceLa do
pàgu^"trto a que o contaatado viêr a fâzêr jus, acrescido de juaos moratórios de 18 (urn Por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16,3,Após a aplicaçáo de quaisquer das penalidades previstas. realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Coniratado, e publicado na imprensa oficial, excLuídâs as penalidades de adve!tência e nufta
de mola quando fo! o caso, coôstando o fuôdamento legal da puoiÇáo, infolmando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro corrêspondentê.

1?.0.DÀ COMPROVÀÇÁO DE EXICUÇÃO E RECEBTUEIITO DO OBJEIO
17.1.Executada a prêsente contrataÇâo ê observadas as condiÇôes
pactuâdas, os procedinêntos ê prazos para recêber o seu obieto
caso, à disposiÇões dos Àrts. 73 a ?6, da Lêi 8.666/93.

de adimpfêmento das obrj.gaçõês
pê]o oRC obêdecerão, conformê o

18.0.DO PAGÀ!.íENIO
18.1.opagamêntosêráefetuadonediaEteprocessolegulareemobselvânciâàsnorÍna5e
procedirnenios adotêdos peLo ORC, da seguinte maneilai Pata ocorrer no prazo de triôta dias,
contados do período de âdinplenênto.
1g.2,O dêsembolso máximo do perlodo, não será superlor ao vâ1or do rêspectivo adimplenento, de

acorclo com o cronoglana aprovado, quando fol o câso, e sênple êltl confoünidade coln a

dispooibilidade de recursos financeiros.
ta,ã.1lenhu1n valor sêrá pago ao contratado enquanto pêndente de 1i'quidaÇão qualquer obrigação
financêilaquelheforimpostâ,enviltudedePenâIidadeouinâdirnplência,aqualpoderáser
compensadâcomopagamentopendente,senqueissogeledirêitoaâcréscj.nodequalquernatureza'
1A.4.Nos casos dá eventuaj"§ âtlasos de pagamento nos termos deste instrunelto, e de§de quê o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêtá admitida a compensaÇão

financeira,devidadêsdeadatalinitefixadaparaopagamentoatéàdatacorlespondenteao
efetivo pagâmento da parcela. os encârgos moratórios devidos em razão do atraso no Paqanento
serao caicíIados com utillzaÇâo da segui-nte fóünuIa: EM = N x VP x I' onde: EM = encatgos
moratórios; N = núnero de dias entxe a data prêvista para o pagamento e â do efêtivo Pagamento;
vP = valor da parcela a se! paga; e f = índicê de compensaÇão financeira' assim apurado: r:
(TX + 100) -: 3t5, sendo TX = pêrcentuâl do IpcÀ-lBGE âcumulado nos úLtimos doze nêses ou' na

sr.ra fa1ta, um novo indice adotido pelo coverno Federal que ô substitua. Nâ hipótese do referido
indiceestêbeleciclopalaaconpensaçáofinance.iravenhaaserêxtintooudequalqueifofinanáo
possa mais ser utilizado, serà adoiado, en substituiÇáo, o quê vier a ser deternj-ôado pela

IegislaÇão então em vigor.

19. O.DO BEÀJI'STÀI'EN'IO
19.1,os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
ió.ã.óãni.o-ao prazo de vigência do contrâto e Ínediânte solicitação do contratado, os preÇos

páàã.ãã ".rr". 
ieaiuste apó-s o interregoo de um ano, na mesma prÔporÇão da variaÇão verificada

no rpCÀ-IBGE acumulado, tomando-se pJr base o mês dê apresentação dâ resPêctiva ploposta,

eLclosiva^ente Pata as obrigaÇaes j"niciadas e concfuídas após a ocor!ência da-anuêIidadê'
19.3.Nos reajustes subsequent;s ao primeiro, o interregno mini'mo de um ano será contâdo a pàrti!
dos efeitos financeiros do últirno reajustê'
19.4.No caso de atraso ou não divulgaÇâo do indicê de reaiustamento, o contratantê pagêra ao

àontratado a importância calculada 
-pàlu ,iLti*u va!iaÇão conhêcida, Iiquidaodo a dife!enÇa

"àriàrpona.rltu 
iao togo seja divulgàdo o indice definitivo' Eica o cÔntratâdo obrj-gado a

Àpra""'ra", memória de cálcurá referente ao reajustamento de pleços do vâ]or relnanescentê, sempre

que este ocorrer.
19.5.Nas aferiçóe5 finais, o índice utitizado para reaiuste será' obrigatoriamente ' o defini
19.6.Caso o índice estabelecido pala reajustamênto venha a ser extinto ou de qualquer form

pà""u ^"i" 
ser utifizado, será adotado; êm substituição' o que viêr a ser determinado

legi sIâÇào êntão em vigor.
ióli.n"'ur"on"la de pràvisâo legal quanto ao indice substituto' as partes elegerão novo i
oflcial, para reajusianrento ao ireço do valo! rênanescente' Por meio de têrno aditivo'
19,8,o reãjuste poderá ser realizado por apostilanento '

tivo.
a não

1a

rce

20. O.DÀS DTSPOSTÇóES GERÀrg
20.1.Não será devida âos proponentes peta e1âboraÇáo e/ou aptesentêÇáo de docunentação relêtlva
ao certaÍne, qualquer tipo de indênizâÇão'
ãó.i.w..rf.ro.. p.ssoa tisica, aindê que credenciada por procuraçâo l-egal, poderá reprêsentar maas

de uía Li-citante.
20.3.4 Presente licitação somente poderá vir a se! rêvogada Por razóes de intelesse púb1ico

decollente de fato superveniente dávidamentê comprovàdo' ou anulada no todo ou em parte' po!

ilegalldâde, de oficio o, poi piot'o""ção de tercàiros' mediante parecer êscr'ito e dêvidamente

fuodamentâdo.
2o.4.caso as datâs previstas para a realização dos evêntos da presente licitação seiam declaradas

;;;i;á; . não havàndo ratiÊicação da convocaÇão' ficam tr'ânsferidos automaticamente para o

;;il;i;" al" otir subsequente, no mesmo 1ocal e hora. anteriornente plevistos'
20.5,o oRc po! convenlencr-u 

-"Ài"i"tt'ti"a ou técnicaT se lêserva no direito dê paral^isar a

ã""iqr"t l.rripo . e*.c.,çâo da contrataÇão, cientificando dêvidanente o contratado'



20,6.Decairá do direito dê impugnar perante o ORC nos tertnos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceltado sem objêção, venha a apresentêr, depois do julgamento, falhas ou
iÍrêgularidades que o viciâram hlpótese em que tâI comunicado náo terá efêj-to dê leculso.
20.7.Nos valores apresentados pê10s li.citantes, já dêvêrão estar incluído§ os cr.lstos com
âquisiÇâo de material, não_de-obra utifizadâ, inposto§, encargos, frêtês e outlos que venham a

incj-dir sob!ê os !êspectivos prêços.
2O.8.As dúvidas 6urgidas âpós a apresentação dãs propostas e os câsos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivanente sujeitos â interpretÀÇáo da comissão, sendo facultada â Inesna ou
a autoridade superior do oRC, ettl qualquer fase da licitaÇão, a promoÇâo de diligência destinada
a esclarece! ou a conplemeotar a instrução do Processo'
20.9.Pârâ dirimir controvérsias decorrentes deste certame, êxcluido qualquer outro, o foao
competente é o da ComaÍca de Ítabaianâ.

Mogeiro - PB, Àgosto de 2 021.

EI,AVIAN c JO
tê da Comis são



ESTàDO DÀ PÀRÀTBÀ
PREFEITT'BÀ MUNTCIPÀI DE !!oGEIRO

COMISSÀO PER}4NENIE DE LIcITÀÇÀo

ÀNE:O I -

TERMO DE

EOI.ÍÀDÀ DE PREqOS No 00O04/202t

REEERÊNCIA - ES PECIEICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ CoNSTRUÇÀo DA PRÀÇA 12 DE

DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO.

:CóDIGO
t1 .SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DÀ PRÀÇÀ 12 DE DEZEMBRO NESTE

lruNlclPro

D I SCFJMINÀçÀO UNIT. : PREçO TOTÀ]. ]

996,33, 2 4',1 .996,33

rotÀr 24? . 996,33i

IDÀDE PREÇO

1 24',7 .

de Referência o modelo dê propostâ dê preÇos cotrespondenter
sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja

UNI

3. O.OBRTGÀqõES DO CONTTRATÀDO

3.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obligaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi],
tributária e trabalhistâ, bêm como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a quafquer
título, perante seus fornêcêdores ou terceiros em razâo da êxecuÇão do objeto contratado.
3,2.Substituir, arcando com âs despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apresentarêm
alteraÇões, dêtêrioraçõês, imperfeiÇões ou quaisquêr irregularidades discrepantes às exigênci.as
do -instlumento de ajuste pactuado, ainda quê constatados após o recêbimento e/ou pagamênto.
3.3.Não transfêlir a outrêm7 no todo ou em parte, o objeto da contrâtação, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do contratante.
3.4.Manter, durantê â vlgêacla do contrâto ou outros instrumentos hábêis, em coÍpatibilidade
com as obrigaçôês assunidas, todâs as condiÇões de habllitação e qualificaÇão exigidas no
respectivo plocesso licitatório, apresentando ao Contratante os documêntos necessários, sempre
que solicitado.
3.5.Enitir Nota fiscal correspondente à sede ou filiâ1 da ênpresa que apresentou a documentaÇáo
na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaÇões assurnidas com observância a nelhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosâmente, dentro dos preceltos legais, norloâs e especificaÇôês técnicas
correspondentes.

II.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBTI,IDÀDE DE PREçOS
4.1.Havendo proposta com valor para o respêctivo item rêlacionado no Anexo I - Termo de Refelência
- EspecificaÇões, na col-una códlgo:
4.1.1.superior ao êstimado pelo oRC, o iten será desconsiderado; ou
4.1.2.con indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexêquibi l idade , pelo critério
definido no Art. 48, II, § 1", dâ Lei 8.666193, em taf situação, não sendo possivel a imediata
confirnaÇão, poderá ser dada ao ticltante a oportunidade de dênonstrar â sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis pâra comProvar â viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetr.os do mêsmo Art. 48, TT, sob pena de desconsideraÇão do item.
4.2.Sa1ienta-se que tais ocorrênciâs não desclassificam automaticamênte a proposta, quando for
o caso, apeâas o item correspondente.
4.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da prêsente licltâção - valor de

Referência -, que representa o somatório totaf dos preços relacionados nâ respectiva planilha
dos serviços a serem êxecutados, teferentê ao correspondênte item, está acimâ indicado.

5, O .!,'ODEI,O DÀ PROPOSTÀ
5,1.É pârtê integrante destê Termo
poden
devi

LEN s

UND :

o o licitante apresentar a
nte preenchido, conforme faculta o .instrumento convocatóriÔ - Anexo 01

DE

SECRETÁR1O
DRADE VES

2.O..,I'STIAICÀTIVÀ
2.l.Considerando as necessidades do oRc, têm o presente te no a flnalidadê de dêfinir, técnica
e adequadamente, os procêdimentos necessários para viabilizar a contrataÇão em tela.
2.2.Às características e especificações do objeto or:a licitado são:

\r\\ J

N
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gsfÀDo DÀ
PREFEÍTURÀ I'ÍU}IICI PÀI, DE MOGEÍRO

COMISSÀO PER}ÂNENTE DE LICIÍÀçÀO

ANEXO 01 ÀO ÍERMO DE REEERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMÀDA DE PREÇOS N" 0aa04/2027

PROPOSTÀ

REF.: rotaDÀ DE PREçOS No 0000{/2021

oBJETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARÀ CONSTRUÇÃO DA PRÀÇA 12 DE DEZEMBRO NESTE MUN]CIPIO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaçâo em epígrafe, aPresentêÍros proposta conforme abaixo:

CODIGO DISCRIMINÀÇÀO UNIDÀDE IDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO ÍOTÀ'.

SERVIÇO DE

MUNICIPÍO
CONSTRUÇÃO DÀ PFÀçÀ 12 DE DEZEMBRO NEST UND1

PRÀZO - Item 5.0 :

PÀGÀMENTO - ltEM 18. O:

VÀLIDADE DÀ PROPOSTÀ - IIEM 9.OI

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA - R§

CNPJ

de de

Responsávef

I

\a



ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRE!'EIÍI'RÀ MT'I{I C I PÀJ, DE }'OGEIRO

CC8,TSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

EOIHÀ O1lO2

Art. 27, lnciso

ÀlrExo rr - roMÀDÀ DE PREços N' 00004/2021

MODE1OS DE DECLÀRÀçÕES

REE.: lOl.rÀDA DE PREÇOS N' 00004/2021
PREEEITURA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1 0 - DECIÂFÀCÂO dê cuÍrprimento do disposto no Art. 7", fnciso xXxIII, da CE

da r.ei I.666/93.

o proponente acima qualificado, sob penas da Lêi e em acatanento ao disPosto no Art. 7" inciso
xxxrrl au ConstituiÇão Eederal, Lêi 9,854, de 2? de outubro de 1999, dêc1ara não possuir em sêu
quadro dê peasoal, funcionáxio5 nenores de dêzoito anos en trabâ1ho noturno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dezessêis aoos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze aôos, na condiÇâo de aprendiz na forna da legislação vigênte.

3.0 - DECLÀRÀÇÃO dê SUbneter-Sê a todas aS C1áUSU1a5 e condições do corlesPondente instrumento
convocatório,

o proponente aclma qualificado declara ter conhecimento e

rêspectivo instrumento convocâtório e sub!íeter-sê âs condiÇões
aceitar todas âs cláusulas do
nele estipulâdaa.

Local e Data

NOME/ASS ÍNÀTURÀ/CARGO
Rêpresentante 1ega1 do ploponênte.

OBSERVAÇÁO:
AS DECIARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÂDO DO ],ICTTÀNTE, QUANDO EOR O CASO.

2.0 - DECI,ARÀÇÀO de superveniênc1a de fâto impêditivo no que diz respeito a pârticlpaçáo na

licitação.

conforne exigência contida na Lei 9.666/93, Art. 32, §2o, o propotrente acina qualificado, declara
não havêr, aié â presente data, fato impeditivo no quê diz respêito à habil itação /pâ rt i cipação
na plesente licitÀçâo, não se encontrando em concordatâ ou estado faliroentar, êstando ciente da

obrigatoriedade dê informar ocotrêÂcias posteriotês. Ressalta, ainda, nâo estar sofrendo
pênaÍidade de declaração de idoneidadê no âmbito da administraÇáo Eederal, Estadual, Municipal
àu do Distrito Eederal, â!cando civil e criminalnênte pela presente afirnaÇão'

u,



REF.: ToMADA DE PREÇOS N" 00004/2021
PREEE]TURÀ MUNlCIPAL DE MOGElRO

PROPONENTE:
CNPJ:

FALHA A2 / A2

decisão de quâlquer
quanto a Participar

4.0

Local ê Data

DEcLÀRÀÇÂo de e1âboração indêpêndente de proposta.

(identificaÇão conplêta do reprêsêôtante do licitante), corno rePlesêntante devidamênte
constituido de (identificâção completa do Iicitantê ou do consórcio), doravantê denominado
(licitantê/consórcio), pala fins do disposto no iten 7,5.1. do Edital da Tomada de PreÇos no

oooo4/2021, declara, sob as penas da 1ei, eú especial o arL. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada pâra participaÍ da Tomâda de Preços n" 00004/2021 foi elaborada de

manelra independente pelo licitaote, ê o conteúdo da proposta nâo foi., no todo ou em paIte,
diretâ o indi;etamente, infomado, discutido ou rêcebido de quâlquer outro participantê poteocial
ou de fato da Tonada de Preços n" OAOA4/2021, por qualqlrer meio ou por qualquer pessoà;

b) a intenção de aprêsentar a proposta elaborada pâra participar da Tomadâ de Preços nÓ 0A004/2A27
não foi informada, d_iscutida ou rêcêbida de qualquer outlo Participante Potencial ou de fato da

Tonada de Preços no 000A4/2021, Por qualquer meio ou pol qualquer pêssoa;

c) que náo tentou, Por qualquer
outro particiPante Potenclal ou
ou não da.rêÍêrida licitacão;

meio ou por qualquer pessoa, influi! nà
de fato da Tomada de Preços no 00004/2A21

d) quê o conteúdo da proposta aPlesentada para participar da Íomada de PleÇos
seri, no todo ou en Partê, dj.reta ou indiretamente, comunicado ou discutidÔ
pârtj.cipânte potenciaf ou de fâto da Tomada de PreÇos n' 00004/2021 antês
obl eto dà reÍerida ficitaÇão;

com
da

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços n' 000A4/2027

não foi, no todo ou em pâ'te, dileta or] indiretarnente, discutido ou Iecebido de qualquer
intêgrante da plefeiturâ Munj.cipal de Mogeiro âÀtes da aberturâ oficial das propostas; e

f) que está plenânente ciente do teor e da extênsão desta declâração e que detén plenos podelea
e inf omações Para firrná-1a.

O0O04/2027 r.áa
qualquêr outro
adjudicaÇão do

NOME/ASS INATIRÀ/CARGO
Replesentante IegâI do proponentê

OBSERVAÇÁO:
AS DECLARÃÇÔES DEVERÁO SER EI-ABÔRADÀS EM PAPET. TIMBRÀDO DO I,ICITANTE, QUANDO EOR O CASO.

u,



ESÍÀDO DÀ
PREIE]TURA MUNICIPÀI DE !'OGEIRO

co4rssÀo PERI,íÀÀIENTE DE LrcrrÀÇÃo

ÀlrExo III - TctaDÀ DE PR!çOS lí" 0000i1/2021

MODELOS DO TER]"JO DE RENÚNC]A

REE.: TOMÀDÀ DE PREÇOS N" 00004/2021
PREFE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERI,ÍO DE RENÚNCIÀ ao reculso confolme previsto oo Àrt. 43, rnciso Irr, da lei 8'666/93'

Local e Data,

O proponentê acima qualificado, dêclara, na forma do disposto no Àrt' 43, III, da Lei 8'666/93'
aêêit;r o resultado divulgado pela Comissão, quê analisou a documentaÇão preliminar do processo
em epigrafe, efetuada nos te;mos do respectivo instlumento convocatôrio, desistindo, assim,

exprêsámente de quâfquer interPosiÇão dê reculso previsto na 1êgistaÇão vigentê' bem como ao

pràro .ottu"potdente e concordando, portânto, con o Prosseguimênto do cettame' Declara ainda

ãoa, aa t ulr"nao a ocorrência de qualquer iguâldade dê valores eDtre sua Proposta e a dos dêmais

iicitantes e âpós observado o disPo;to no Art. 3ô, § 2', da LeL 8'666/93, fica autorizado a

lealização do iorteio para definiaão da respectivâ classificaÇão, ôâo sendo necessário â sua

convoca;ão para o corr;sPondente ato público, conformê previsto no Alt' 44' S 2o' do refelido
diploma legal.

NOME/ÀSS INATURÀ/CARGO
Representante legal do ploponêntê.

OBSERVAÇÃO:
O TERMO DE RENÚNCIA DEIERÁ SER EI,ÀBORÀDO EM PÀPET TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, QUANDO EOR O CASO

\I'



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREE'EITSRÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

CÔ'íISSÀO PERMÀNENÍE DE LICITÀÇÀO

ÀilEXO rv - TO|'íADÀ DE PREçOS N" 0000i1/2021

MINUTÀ DO CONTRÀTO

Íoh,âDÀ DE PREÇOS No oo00a/2021
PROCESSO ÀDM1NISTRÀTIVO N" TP OOOO4/2021

CoNTRÀTO N": ...,/...-CPL

MOGEÍRO E PARÂ EXECUÇÂO DE SERVIÇO CONFORME

MUNICIPAL DE

DISCRIM]NADO
TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ

NESTE INSTRUMENTO NA I'ORMÀ ABAIXO

pêIo presentê instlumento de contrato, de um lado Prefêitula Municipal de Mogeiro - Àv.
prêsidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ nÔ 08.866.501/0001-67, nêste ato
tepresentâda pelo Prefeito Antonio José FelIêira, Brasileiro, Emplesario, residênte ê

aomicitiaao na sitio Pintâdo de cinê, 138 - Area Rulal - l,Íogelro - PB, CPF n' 840.199'644-91,
carteitâ de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante sinplesmentê CoNTRA?ÀNTE, e dO outro lado

., CNPJ n" neste ato rePlesêntado
por ..
cPF no

ê domiciliado na . . ..,
carteira de 1dêntidade n simplesmentê CONTRÀTÀDO, decidj-ram

rêgerá pefas cláusulâs e condlçôes

res idente
doravante
o qual seas partes contratantes assinar o Presênte contrato,

sêguintes:

clÁusllt À pRrl.tErRA - Dos EolÍDÀtExros:
Este contrato decorre da licitaÇão modâlidade Tomada dê Preços no 00A04/2027, plocessada nos

texmos da Lei Eederal rl.8.666, de 21 dê Junho de 1993; ],ei Complementâr n' 123, de 14 de

Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alteraÇóês posteriores das Leferidâs
normâs,

cr,Áosnr,e sEGolIDÀ - Do oBJETo:
O presente contrato tem Por objêto:
DI]ZEMBRO NESTE MUNICIPIO.

CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ CONSTRUÇÃO DÀ PRÂÇÀ 12 DE

o serviÇo deverá ser executado rigorosamênte de acordo com as condiÇõea êxpressas nestê
instrumêâto,propostaapresentada,êspecificaÇôestécnicâscolresPondentes'processodê
licitação .oaaiiaiae Tomada dê Preços no AOAO4/2021 e iÂstruçôes do Contratante, documentos

""""" áu" ficam fazendo partês intêgrantês do ptesentê contrâto, indêpendente de transcriÇâo; e

sob o regiÍne de enprêitada por preço g1oba1'

crÁusúÍ,À TERCETRÀ - DO \IÀrpR E PREÇOS:

o valor tôtal deste contrato, a base do preÇo proposto, édeR§ (...)

CLÁI'SUI,À QI'ÀRTÀ . DO REàfi'STÂ!.{ENTO Bí SENIIDO ESTRITO:

os p!êços contratados sâo fixos ê irreajustávels no prazo de um ano'

oeniro do prazo de vj-gência do contrato e mêdiante sollcitaÇão do coutrata

"áf.e. 
,"uj,.r"tu após ó ioterregno dê um ano, na mesma proporção da variaçã

IBGE acumuiado, tomando-se por base o mês de âpresentaÇão da respectiva pro

fa.a a. oUrig.ções iniciadjs e concluidas âpós a ocor!ência da anualidade'
ttos reajustei subsequentes ao primeiro, o interregno minimo dê uÍn ano se!á

do, os preços Podêrâo
o verificada no IPCA-
postâ, exclus ivanente

contado a Partir dos

efeiLos f inànceiros do úItimo reàiuste
No caso de atraso ou não divulgaçãã do indice dê reajustanento, o Contratante pagará ao cÔntratado

.-l^po'ta""iucalculadapelaúttirrravariaçáoconhecida,liquidandoadifelençacorrespondêlrte
;ã;-iõ;;r. divulgado á lnai." dêfini'tivo' Fica o contratado obrigado a êpresenta! memória de

cá1culá refãrente ao reajustamento de preÇos do valo! remanescente, sênpre que estê ocorler'
úu" ur..iço." fi-nais, o iodice utilj'zaào Para leaiuste será' obrigatori ametlte ' o definit-ivo'
caso o ináice estabelecido para reajustanánto vênha a ser extinto ou dê quâLquer forma não possa

mais sêr utilizado, setá adotado, á substituição, o que viêr a se! deternj-nado pela legislaÇáo
entâo em vigox.
Na ausência de previsão fêga1 qrlanto ao indice gubstituto' as partes elêgerão ÔÔvo lndice
oficiâI, para reájustamento áo preço do vâ1or remanêscente' por meio de telmo aditivo'
O leajuste poderá ser realizado por apostilamento'

c!ÁuSUT.À QI,INTÀ - DÀ DOTÀçÃO:



As despesâs correrão por coota dâ sêguinte dotaÇáo, constânte do orÇanento vigentê:
Recur6os Próprios do Municipio de Mogeiro: LEl MUNICIPAI 340/202A O2.O2O SEC DE ADMINÍSTRÀçÃO E

PI,ÀNE.]AMENTO 3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURÍDICA 02.O8O SEC. DE INDUST.
COMERCIO E INFRÀESTRUTURÀ O 2 O 8 O . 1 5 . 4 51 . 1 O 2 6 . 10 ? 4 IMP],ANTÀÇÀO E MÀNUTENÇÁO DE PRÀÇÀS PUBIICAS
4.4.90.51.00.00 0ol. oBRÀs E INSTALÀÇÔES 4.4.90.51.00.00 51.0 oBRÀs E TNSTALÀÇÔES 4.4.90.51.00.00
520 OBRÀS E ]NSTÀIÀÇÔES

CLI{USI,LÀ SEXTà . DO PÀGÀ}IENIO:
o pagamento será efetuado mêdlante processo legular
adotados pelo contratante, dâ seguinte manêira: Para
do período de adrmpleloênto.

em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prazo dê trinta dias, contados

CLT{USI'IÀ SÉTIIG. - DOS PRÀZOS E DÀ t[GÊtICIÀ:
Os prazos ná)aimos de inlcio de etapas de execuÇão ê de conclusão do obieto ora contratado, que

admitêm prorrogação nas condições e hipóteses Previstas no Àrt. 57, § 1', da Lei 8'666/93, estão
abaixo indicados e sêrão considerados da a§sinatura do contrato:
a - Inlcio: Imediâto;
b - conclusão: 3 (três) meses.
À vj.gêncla do presente contrato será deterÍninada: até o final do exeEclcio financei!o de 2027,
conslderadâ da data de sua assinatura; Podêndo ser prorrogada nos termos do Art, 57, da l,el
8.666/93.

cl.lilrsl,Í.À orrÀlrÀ - Dâs oBRrGÀÇôEs Do coNÍt{ArÀNrE:
a - Efêtuar o pagamento relativo â execuÇão do serviço efetivamênte realizâdo, de acÔrdo com as

rêspectivas c1áusufas do presente contrato;
b - ploporcionar ao contratado todos os rôeios necêssários para a fiel êxecução do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregulalidade êncontrada quanto à qualidade do

serviÇo, exerceardo a mais ampl-a e compl-eta fiscal.izaÇão, o que não exime o contxatado de suas

responsâbilidades contlatuais e fêgais;
d - Desigtrar representantes com atribuiÇôes de Gestor e Eiscal deste contrato, nos têrmos da

norma vióêote, Lspeciatrnente pâra acompânhar ê fiscalizar a sua execuÇão, re spe ct ivamente '
pernitidt a cottrrtâçâo de tetceiÍos para âssistência e subsidio de informaÇóes pertinentes a

essas âtribuições '

s condiçôes de adinplemento das obrigaÇões pactuadas,
seu objeto pelo Contratante obedece!ão, confolme o

cuirrssr,Â NolrÀ - DÀs oBRrGÀÇôEs Do coNlRATàDo:
a - Executar devidanentê o aerviÇo descrito na cláusula correspondente do presente contrato,
dêntro dos melhores parámetlos de quâlidade estabelecidos pa!a o rano de atividadê rêlacionada
ao objeto contratual. com observância aos plazos estipulados;
b - Responsabiliza!-sê por todos os ôÔrls e obrigações concernentes à tegislação fiscal, civi1,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos âssumidos, a qualquer
títufo,peranteseusfornecedolesoutercei-xosenrazáodaexecuÇãodoobietocontratado'
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, acêito pelo contlatante, quando da execuÇâo do contrato'
que o rePresente iotegralroente em todos os sêrls atos;
á _ p"i.iti. e facilitar a fiscal-izâçâo do contratante devendo prêstar os informês e

esclârecimêntos solicitados ;
e - será lêsponsável pêlos danos causados diretâmente ao contratante ou a têIce1ros, decorlêntes
de sua culpa ou dolo na êxecução do contlato, não excluindo ou leduzlndo essa regponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhêmento pelo órgáo interessado'
f - Não ceder, transferir ou subcontrâtar, Ôo todo ou em pafte' o objeto dêste instrumentof' sem

o conhecirirento e a devida autorizaÇâo expressa do Contratante; \ . r
à I ,"na"r, durante a vigência do contrato, êin compâtibilidade con as obrigaÇôes 

. iiiTf?l, i
iodas as condiÇôes de habllitação ê qualificação exigidas no respectivÔ proces§o ItcrtatÓt9'./
apresentando ao contratante os documentos necessários, senPre que solicitado' \;.ü

cúrrgE À DÉCD{A - DÀ ÀrrERÀçÀo E REscrsÂo: lN
Este contrato pode!á se! alterado con â devida justificativa, uni]-atelalmente pelo Contratante

ou por acorclo entre as partes, nos casos previstos nÔ Art' 65 e sexá lescindido' de pfeno

dir;ito, conforne o disposto nos Àrts. '1'7 | '18 ê 79, todos da rei 8'666/93'
o Cont;atado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contrâtuais' os acréscimos ou

supressões que se fizêrem nos §erviÇos, até o rêspectivo limite fixado no Art' 65' § 1' da Lei

8.'666/93. tlenhum acréscirno oo 
"upta""ão 

poderá excedêr o linite estabelecido' safvo a5 supressôes

resultantês de acoldo cefebrado entre os contratantes'

cLÁuSTÍÀ DúCIIÀ PRITGIRÀ - DO RECEBÍ}íENIO:
Executado o presente contrato ê observadâs a

os procedimentos e prâzos pâla leceber o

caso, ás disPosiÇõês dos Arts' 13 a'16, da Lêi 8.666l93.

cLÁuSUIÀ DÉCII'B SEq,§DÀ - DÀ5 PENÀIÍDÀDES:
olã"r"a injusta en deixar de cutnprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeita!á o

Corliiut.ao, garantida a prévia defesa, às seguintes penalj'dades previstas nos Àrts' 86 e 87 da

Le\ 8.666/931 a _ advertêocia; b - inufta de móra de o,5g (zero virgulâ cinco por cento) apficada

sobre o valor do contrato por diâ de atraso nâ entrega' no inÍcio ou na execuÇão do objeto ora

contratado;c_lnultadetot(dezporcento)sobreova]orcontratadopêlainexecuÇãototalou
parcial do contlato; a - "r"p"n"ã" 

temporá!ia dê Participar em licitação e imPêdimento de



contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (doi-s) anos; e - declalaçáo de inidoneidade
pâ!a licitar ou coítlatar com a AdninistraÇão Púb1iêa ênquanto pêrdurarem os motivos
âeterminaotes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaçáo perante a própria autoridade
que aplicor_r a pênalldadei f - simultaneamentê, qualque! das penalidades cablveis fundâmentadas
nâ Lei 8.666l93,
Se o valor da mul-ta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao contratado, sêrá automaticamente descontado da prj-meira palce1a do pagamento a que o

contratado vj"e! a fazet jus, acrescido de juros molatórios de 1g (un poI cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnentê.

cÍ,ÁusglÀ DÉcna rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀçÁo FrtdÀNcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos dê pagamênto nos telmos deste instrumento, e desde que o contrâtâdo
não tenha concorrido de algurna forma para o atraao, será êdmiti"da a compensação financeira,
devidâ desde a data Limite fixêda para o pagai\ento até a data co!!espondente ao efetivo pagamento

da pârcela- os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pâgamento se!ão calcülados com

utiiizaçãodaseguiniefôrmu1a:EM=NxVp,r,onde:EM=êncargosmoratórios;N=númêrodê
dias enire a dat; prêvistà pala o pagamento e ã do efetivo pagamênto; vP = vafor da parcêIa a

serpaga;el=lnáicedecompensaÇãofinancêlra,as§irnapurado:I=(Tx+100)+365'sendoTx
= peicentual do rpcA_rBGE êcumulâdo nos ú1tj"mos doze mêsês ou, na sua falta, um novo índice
adàtado peto coverno Eederal que o substitua. Na hipótese do rêfelido índice estabelecido para

a compensação financeira venhJ a ser êxtinto ou de q,al.quer forma não possa mais sêr utilizado,
será;dotaào, eln substituição, o que vier a §el determinado pela legislação entâo em vigor'

cLiíosgúÀ DÉcü'c QIrÀRTÀ - DO EORO:

Pâ!a dirlnj-r âs questôes decorrentes deste
Itabaiaoa.

TESTEMUNHAS

contrato, as partes elegem o Eoro dâ Conarca de

E, por estaren de pfeno acordor foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias' o qual

a§sinâdo pelas partes ê por duas testemunhas.

dedeMogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRÀTADO

I

\hí
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
PREFEITORÀ MT'NÍCIPÀJ, DE MOGEIRO

COÀ'ISSÀO PER}ANENÍE DE LICITÀÇÃO

00004 /202LÀNEXO V - Íút{ÀDÀ DE PREçOS N"

PIÀNÍ1HAS _ ESPECI EICAÇÕES

VIRISSIMO DA SILVA

E CIVL 121-8

RESUMO DO ORçAMENTO
BOI | 23.lao,i0^TA:27r08202icoNsriuÇÀo oÀ PR ÇÁ 12oÊoE?EM8RO

D€SCirçÁO coNsrRlrÇÀo oa PR Ça 12 o€ oEzEr'!8RO

?0r,8 sÉM 0€sor€MçIÔ

co.rt9sçÔEs PRÔmr^s

UOGEIPO. PA

6,50sERVIçOS PRELTMIt{ARES1

11.260,83 4,64MOVIMENTO DE TERFIA

29,00T1,rof,26
3 FUI{DAÇÀO E ESTRUTURA

1,123.612,52ÂLVEI{ARIA. VEDAÇÀO

€-996,86 2,42COBERTURA5

29,19
REVEST1MENÍOS " PISOS, PAREOES E TEÍOS6

9.t82,50ESQUADRIAS7

I,O52.602,00I PINTURÂ

2.697,76
INTALACÔES ELÉTRICAS9

2,176.38,,71
FOSSA

0,s7911,36
LOUÇAS E MEÍAIS11

1,137,60
LIMPEZÂ'12

18,2946,358,15
DIVERSOSÍ3

1Oo,o0rlô.tr2,09VÀLOR BOITOTAL:

201.00'Í.24VÀI.OR ORÇAMENTO:

2a7,116,33

Irsl

r!.a10,ôol

2

72.30ô,911

10
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PREÇOU |rÁRlo RI

SÉRVIÇOS PRELIiIINARES1

PRE REF 06/2021
PI-ÂCA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANZAOO (COMP REF JANTzO2O

1.1

IMPEZA MANUAL OE VEGETÀçÁO EM TERRENO COM ENXAOA.AF-O5i/20181.2 98524

SINAPIOCACAO CONVENCIONAL OE OBF{Â. UTILIZANDO GABARITO DE TÀBUAS
RRIDAS PONÍALETAOAS A CAOA 2.ooM.2 UTILIZACÔES. AF 10/201E1.3 99059

MOVWENTO DE TERRÂ

2554,SINAPI Iú3ESCA
1.30 M. AF 02/2021

IUANUAL OE VALA CÔM PROFUNOIOAOE MENOR OU IGUAL A

M3SINAPI2 AÍERRO MANUÂL OE COM COMPACTAÇÁO MECANZqDA, AF.O4I2016

E ESÍRUTURÂ

FUNDAÇÃO

PROOUZIOOS BASEADO EM SEINFRA-CE COO57
VENARIA OE PEDRA ARGqMASSADA TRAÇO (1:4)COM AGREGADoS

ut2SINAPI

VENARIA DE VÉDÁÇÁO OE BLOCOS CERÂMICOS FURÁOOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X1gCM (ESPESSURA gCM) DE PAREDES COM ÁREÂ
LIQUIoA MÀIOR OU IGUALA 6M' COM VÁOS E ARGqMASSA DE

ASSENTAMENTO COIU PREPARO MANUAL. AÍ 14

47520

CONCRETO ESTRUTURAL 1 :2:2,5=1 EMPA ACO/FORMAS/PARA PILARES

TtcA.2OE SUPER CIE COM EMIMPERME,ABI
s AF 06/2018

ESfRUTURA

1CONCRETO 1:2:3 FCK=l8MP^.PARA PILARÉS-COM FORMAS/ARMACOES

31CINTA OE AMARRAÇÃO DE ALVÉNARIÂ MOLDAOA IN LOCO COM

UÍI Áo oE BLocos CANALETA, AF 03,2016

ARIA . VEOAçÂO

ÀLVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X1gCM ESP,lOCM.CIMENTO/SAIBRO 1:E090036

RÍURA

COBÊRTURA TELHA CERAMICA ROMANA 4 AGUAS+ESTRUTURA MADEIRA100195

21CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EIV TELHAS TIPO COLONIAL

@ EE@ EEEITEEEL ffiEEE@ @r E@rE EEE
ilr E

@ EE EE EE
@ilililililil44

@ @rE
@@

rr EE@@rE E
@@

rr E EE@r @EEilEililE

rr E E
@ G ErrErrE EREVESÍIIIENTOS , PISOS, PAREDES E TEÍOS

r§r
I

PLANILHA ORçAMENTÁRIA

ITEM DESCRTÇÁO

,1.260,3

*,*l 6171

52

*{

3.311

333

3.512 5

205 9

10,0()

130,00

t,

4S,50

254,15



6.1 Ptsos

12 5C 12.214.16SINAPI M2 639 "l
EXECUÇÁO DE PASSEIO EM PISO INTERTRÁVÀDO. COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL OE 20 X 1O CM, ESPESSURA 6 CM. AF-1220156.1.1

M2 ,,,{SBCPISO CERAMICO45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINAOO ELIANE6.1.2 170485

219300UN

{
ORSE

A PADRÁO PARAACESSO DE DEFICIENÍÉS À PASSEIO PÚBLICO, EM

coNcRETO SIMPLES FCK=2sMPA. DESEMPOLÂDA, PINTADA EM NOVACOR,
02 DEMÂOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL,

6.1.3 s12436

PAREDE6.2

M2 351",{SINAPI
CHAPISCO APLICAOO EM ÂLVENÂRIAS E ESÍRUTURAS DE CONCRETO
INTÉRNAS. COM COLHER DÉ PEOREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL, AF 062014
6.2.1 87878

SINAPI

(COMPOSIÇÁO REPRESENTAÍIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/UASSA ÚNrcÂ,
APLICADO MANUÂLMENTE, TRAÇO 'l:2:8, EM BETONEIRA OE 4ooL, PAREDES
INTERNAS. COM EXECUÇÃO OE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABIÍACIONAL

UNIFAMILLAR (CASAS) E EDIFICAÇÁO PÚBLICA PADRÁO. AF-12/2014

6.2.2 89173

15.50SINÂPI69170

(COMPOSIçÁO REPRESENTATIVA) DO SÉRVIÇO OE REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIÀ PAREDE, OU PAREDE INTEIRA.

PLACAS ÍIPO ESMALTADA EXTRA DÉ 2OX2O CM. PARA EOIFICAÇÔES
HABITACIONAIS I.,'NIFAMILIAR(CASAS)E EDIFICÂÇÔES PÚBLICAS PADRÁO,
AÊ 11t2011

623

a,, orlORSE M2s03317
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇo T1 - 1:3

(CIMENTO /AREIA)6.2.4

6.3 TÉTO

SINAPI M2 ,,*|96486
FORRO OE PVC, LISO, PARAAMBIÊNÍES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ÉSÍRUTURÂ DE FIXAÇÀO. AF-Oí20I7-P631

t.932,507 ESQUADRIAS

193,37SBC UN 1 ool110099 PORTA COMPLETA MÂDEIRA 1 FL.O,EOXz.IOM7.1

,*l 112.32SBC UN7.2 't40331 FERRAGEIÚ PAÍ'A JANELA OE MADEIRA-ABRIR 2 FLS-VIDROA/ENEZIANA

ORSE ,*lJANELA EM MADÊIFIA OE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BAÍÉNTES E 2

JOGOS DÉ ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENSs01762

2602.m8 PINÍURÂ

222 11.72SINAPI M2

496127
aÂçÁo MANUAL oE úASSAACRILICA EM PANOS OE FÁCHAOA SEM

PRÉSENÇA OEVÃOS. DE EOIFICIOS OE MÚLTIPLOS PAVIMENÍOS, UMA
DEMÁO-AF 052017

8.1

,*{@TEXACRILtcAEM
PAREDES. DUAS DEMÂos- AF 06/201,t8.2 88489

I TNTALAçô€s ELÉTRlc^s

1235.22sBc UN u*l000029 PONTO DE LL]Z EM TETOS PARA PAVIMENTO DE USO COMUM9.1

14275"*l 33,37 176,12SINAPI93143
PONTO DÉ TOMADA RESIOENCIAL INCLUINDOTOMADA 2OAI250V, CAIXÂ
ÉLÉÍRICA, ELETROoUÍO. CAAO, RASGO, OUÉBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/20t5

9_2

UN , 
""1

INTERRUPÍOR 2 SECOES PARALELO l0A PLAcA 4X2+SUPORTE+PLACA9.3 t62210

24 30SINAPI UN 24.14,-l91953
RRUPTOR SIMPLES (1 MÓOULO). 1OA,2sOV, INCLUINDO SUPORÍE EINTE

PLÁCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, AF-12/201594

l0 FOSSÂ

1.021,3SEINF RA UN ,*l/''/c283210.1 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

)

65S92396

M2

M2

SINAPI

UN

sBc

)



ASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLÂOA 3.6 LIÍROS VILLAGE.OECA

31UNSINAPI
FLEXIVEL 3OCM EM PúSTICO E COI\,t TORNEIRA CROMADA PAORÃO

RÁ ocoLcoM X CMT LOU BRANCA UNA. 35,5ÇA
E TEENGAÁo LEXIVE EIVPOPULA LUtNc SSO

na20POPULAR. FORNECIMENTO E INST

?EZA

LIIÚPEZÁ GERAL

POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,OM ENGqSÍADO

BANCO DE MADEIRAVERNIZ 7 REGUÀS/SUPORTES FERRO FUN

ORSE
GUAROA-ooRPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,1oM CoMBA
VERTICAIS (1 1/2) Â CADA 1,5OM E BARRAS INTERMEDÁRIAS DE 1" E

RRA SUPERIOR OE 3"
112435
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 12 DE DEZEMBRO - MOGEIRO - PB

I.GENERALIDADES:
O presente memorial descritivo tem por finalidade a construção da praça

'12 de dezembro com área total construída de 480,00 m2.

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT

(ASSOCAÇÁO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), código de obras e plano

diretor de Joâo Pessoa -PB.

z.PROJETOS:
O projeto será constituído das plantas de situação e localizaçáo, plantas

baixas, cortes, fachada, cobertura, instalaçóes elétricas e estrutural devidamente

assinadas pelos autores e executadas na íntegra.

A obra obedecerá aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pela

Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB, os quais serão executados com materiais

de primeira qualidade e mão-de-obra especializada.

T.TERRENO:
O terreno é inclinado e não possui árvores imunes ao corte.

l.lNSrALAÇÃO:
Em local adequado, será afixado um conjunto de placas indicativas dos

projetistas e do responsável técnico da obra, obedecendo-se aos padróes

estipulados pelo CREA,
No canteiro de obras será executado um galpão destinado à guarda de

fêrramentas e materiais pertinentes à obra, e espaço destinado à utilização dos

responsáveis técnicos.

5.MARCAÇÃO DA OBRA:
A consÍuçáo deverá ser locada sob a fiscalizaçáo do responsável técnico,

de modo a coÍresponder exatamente às posiçóes, formas e dimensões

constantes no projeto.

Rua José Silvei.a, n' 106, Centro lvlogeiro/PB.
CEP: 58.375-000 E-mail: inframooer.o@uol.conr br

ínogeií1}

»



.--t.,;tEt

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

6.FUNDAçÕES:
A fundação será direta, executadas conforme projêto estrutural. Sobre as

mesmas será executada viga de baldrame também especificada em pro.ieto.

Nessa etapa deverão ser previstas as passagens de todas as tubulações

(elétricas e hidrossanitárias) previstas em projeto.

Z.ESTRUTURAL:
Os elementos de concreto armado (pilares, cintas e lajes) serão

executados rigorosamente de acordo com o projeto estrutural nos traços e

dosagens especificados, obedecendo-se ao disposto na NB 1.

As lajes serão pré-moldadas com malha e cobertura em concreto conforme

especificações do projeto estrutural.

Deverão ser executados pilares em concreto armado nos locais especificados em

projeto.

Toda a etapa necessita ser fiscalizada pelo responsável técnico a fim de se

evitarem falhas que comprometam a resistência ou o aspecto estético das peças.

os materiais e procedimentos para a exêcuçáo do concreto armado obedecerão

ao que dispóe as normas e especificações da ABNT.

s.ALVENARIAS:

As alvenarias serão de tijolos de oito furos, assentados em uma vez e

meia vez com argamassa de cimento, cal e areia no traço í:2:8 Os tijolos

deveráo ser de boa qualidade e resistência. Seu assentamento far-se-á por

fiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para

assentamento deverá ter dois centimetros tanto no sentido vertical quanto no

sentido horizontal.
Asvergas,quandonãoexecutadasemconcretoarmado,seráoreforçadas

com barras de arco 6,3 mm CA 50, incluídas na junta horizontal imediatamente

superioraováo.Asbarrasdearcoexcederãoaováoem30centímetrospara
cada lado da abertura da alvenaria

o.RAMPAS: As rampas será de concreto, com pintura de piso na cor azul e

corrimão em aço galvanizado.

@
Rua José Silveira, n' 106, Centro Mogeiro/PB.

CEP: 58.375-OOO E-mail: rnf ramooelro@uol com br

mog9JÍ9

í0. COBERTURA:
A cobertura de telha cerâmica romana com estrutura em madeira'

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

ll.coNTRAPlSO:
O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado,

nivelado e compactado, com espessura náo inferior a 6 centímetros,

regularizados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.

É obrigatória a separação do contrapiso da parede para evitar possíveis

infilkaçÕes decorrentes do contato do contrapiso com o aterro compactado'

12. IMPERMEABILIZAÇÃO:
O respaldo das cintas de fundação será impermeabilizado com emulsão

asfáltica. Na alvenaria será utilizado até a altura de 1 metro produto

impermeabilizante na massa tipo vedacit, sika ou similar.

13. Plsos:
Nos quiosques e banheiros os pisos serão do tipo cerâmico classe A. Já

nos passeios serâo utilizados piso intertravado com bloco retangular colorido de

20x10x0,6 cm.

11, REVESTIMENTO INTERNO:

As paredes receberáo chapisco no traço í:3 e massa única no lraço 1"2:8'

Os cantos internos e êxternos serão retos. Os banheiros receberáo

revestimento de azulejos lisos até o teto, assentados com argamassa no traço de

I :4, sendo as juntas feitas com rejunte branco. Os azulejos seíão de primeira

qualidade e serão utilizadas pastilhas em até 10% da metragem quadrada do

banheiro.

í 5. REVESTIMENTO EXTERNO:

As fachadas externas receberão chapisco no traço 1:3 e massa única no

traço 1:2:8 em toda a sua extensão conforme projeto arquitêtônico ou textura.

í6. ESQUADRIAS:
As portas internas serâo do tipo semi ocas, lisas e no tipo de madeira

previamente especificado pelo construtor. Os marcos e guarniçóes serão do

mesmo material.
As janelas serão de aço galvanizado.

Rue Josê Silveira. n' '106, centro Mogeiro/PB.
CEPr 58.375-OOO E-mailr inf ramoqeiroaôuol.com br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

í7. FERRAGENS:

As fechaduras das portas de entrada serão de núcleo de cilindro de duas

voltas, da marca Papaiz, Soprano, Stam ou similar.

í8. PINTURA:
As paredes das peças internas que foram rebocadas receberão 01 demão

de selador e 02 demãos de tinta acrílica com cores especificadas em projeto, da

marca Coral, Suvinil, Renner ou similar.

As portas e janelas receberão lixamento para posterior pintura,

especifi cadas em projeto.

19, LIMPEZA DA OBR.A:

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos

serão limpos e as manchas de salpicos de tinta seráo removidas.

Todos os materiais não aproveitados como terra, caliças e outros materiais

de sobras, serão removidos do terreno.

20. CONDIÇOES DE ENTREGA:
A obra será entregue êm perfeitas condições de habitalidade

2í. INSTALAÇOES ELÉTRICAS:
Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da

ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

22. INSTALAçOES HIDROSSANITÁRIAS:
Será executada por mão-de-obra especializada seguindo as normas da

ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo

zr. CRONOGRAMA DE ENTREGA E PAGAMENTO:

De acordo com contrato a ser assinado e anexado a este documento

Rua José Silveira, n' 106, Centro Mogeiro/PB.

mogÊiÍ9
CEP: 58.375-000 E-mail inframooeiro ôuol côm br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA

Mogeiro - Pb, 26 de agosto de 2021.
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MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA : PRAçA 12 DE DEZEMBRO

ITEM oESCRTçÃO QUANT. COMP LARG ALT TOTAL

1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ÀÇO GALVANIZAOO (COMP

REF JÂN/2020 PREÇOS REF 06/2021) (M2) M2 1 ,00 4,00 2,50 10,00

2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÁO EM TERRENO COM

ENXÁDÀ,AF O5/201E
M2 1,00 40,00 16,00 640,00

3

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZÂNDO

cABARtro DE ÍÁBUAS coRRloÂs PoNTALEÍAoÀS A cÂDA
2 O()M.2 UÍIL AF 10/201E

[4 1,00 1 30,00 130,00

ÉSCAV MANUAL DE VALÂ COM PROFUNDIOAOE

30M AF O2l2o21MENOR OU IGUAL A 1
tvl3 1,00 210,00 0,40 0,40 33,60

REATERRo MANUAL oE vÂLÂs coM coMPAcrAÇÁo
MECANIZAOA. AF O4l2016

M3 1,00 34,77 12,00 0,75 312,93

6

ALVENARIA DE PEDRÀ ARGAMASSADÂ TRÀÇO (1:4) COM

AGREGADOS PRODUZIDOS (BASEADO EM SEINFRA.CE

c0057)
M3 1,00 231 ,25 0,40 0,40 37,00

7

ALVENARIÂ OE DE BLOCOS C MICOS

FURÂDOS NA HORIZONTÂL DE 9X19X1gCM {ESPESSURA
gcM) oE PAREoES coM ÁREA LIoulDÀ MAIoR ou IGUAL A

6M, coM VÁos E ARGÂMASSA DÊ ASSENTÂMENÍO COM

PREPARO MANUAL, AF 0ô/2014

M2 1,00 3'12,00 0,75 234,00

I CONCRETO ESTRUTURAL I :2:2,5=18MPÂ
FORMÀS/PARÂ PILARES

m3 23,00 0,60 0,60 0,40 3,31

0,75 117,00s
TMpERMEABtLzAÇ7õ DE sUPERFÍcrE coM ÉMULsÃo

ÂsFÁLTrcÂ, 2 oEMÁOS ÂF 06/2018
M2 'I ,00 156,00

0,25 0,30 1,7310
CONCRETO 1:2:3 FCK=18MPA,PARÂ PlLÁRE§coM
FORMAS/ARMACOES

M3 23,00

11
cINTÂ DE AMÂRRAÇÀO OE ÀLVENARIA MOLDAOA IN LOCO

coM ullrzÂÇÁo DE BLocos oANALETÂ. aF-03/2016 m 312,00 312,00

12
ÂLVENARIÂ TIJOLO FURADO 9X19X1gCM ESP.1OCM.

CIMENTO/SÂl8RO 1:8
M2 66,00 0,75 49,50

13
cogeatun-l teLxe ceuMlc^ RoMANÂ 4

ESTRUÍURA MADEIRA
l\,42 5,50 4,73 26,02

CUMEEIRA CERAMICA PÀRA COBERÍURÂ EM TELHAS TIPO

COLONIAL
tvl 14,00 14,00

EXECU DE PASSÊIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO REÍANGULAR COR NAÍURAL OE 20 X 1O CM,

ÊSPESSURA 6 CM AF 122015
M2 53,33 12,00 639,96

PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHIÍE

ACETINÂDO ELIANE
M2 3,56 3,65 12,99

1T

RAMPA PADRÀo PARÂÂCESSO DE DEFICIENÍES A

PASSEIo PÚ8LICO. EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPÂ,

DESEMPOLADA, PINÍAOA EM NOVACOR, 02 OEMÃOS E

Prso rÁTÍL DE aLERTA/DlRECloNAL.

UD 5,00 5,00

CHAPISCO APLICAOO ÊM ALVENARIÀS Ê ESTRUÍURÂS OE

CONCRÉÍO INTERNÂS, COM COLHER DE PEOREIRO

ARGÂMASSA ÍRAÇO 1r3 COM PREPARO MÂNUÂI.
M2

2,00 312,00 0,75 468,00

2,00 66,00 0,75 99,00

1 7,85 2,80 49,98
E[,18oÇo/MASSA úNtcÂ, APLIcADo MANUALMENTE, TRAÇ

1'2:8 EM BEÍONEIRA DE 4001. PARÉDES INTERNÂS, Colll
ExECUÇÁo DE TALISCAS, EOIFICAÇÁO HAEITACIONAL

M2

17,85 2,80 49,982A

(CoMPOSIÇÃO REPRÉSENTATIVA) OO SERVIÇO DE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

MEIA PAREOE. OU PAREDÉ INTE]RÀ. PLACAS T]PO

ÉSMÀLTÂDA ÊxÍRA DÉ 20x20 clú PARA EDlFlcÂÇÔES

HABIÍAClONAIS UNIFAMlLIAR (CASAS) E EDIFICAÇÔES

PúBL|CAS PADRÁo AF_11/2014

REBOCO ESPECIAL DE PAREOE 2CM COM ARGAMASSA

ÍRAÇO T1-1:3 {CIMENÍO E AREIA)
M2 1,00 517 ,02 517 ,02

FORRO DE PVC. LISO. PÀRÁ AMBIENTES COMERCIAIS.

rNcLUSivE ÊSÍRUTURA DE Flx ÇÂo 
^F-05t2a17-?

M2 4,12 12,98

22 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.O,8O2,'IOM UD 1,00 í,00

23
FERRAGEM PARA JÂNELA DE MADEIRA.ÂBRIR 2 FLS
VIDRO/VENEZIANA

UD 2,00 2,00

UNID

5

16

AF_06/2014

M2

21



1,00 10,00M2 10,00JANELÁ DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DÉ ABRIR
INCLUSAS ÔUARNICOES E FERRAGENS

24

133,33 0,75 100,00M2
APLICAÇÃO MANUAL OE MÂSSA ACRÍLICA EM PANOS OE

FÂCHÂDÂ SEM PRESENÇÂ DE VÁOS, DÉ EDIFICIOS DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMÁ DEMÁO, AF-05/2017
25

133,33 0,75 100,00M2APLICAÇÁO MANUAL DE PINTURA COM ÍINTA úTEX
ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÁOS, AF.O6/2014

26

6,00UD 6,002T

8,00UD 8,00
PONTO DE TOMADÁ RESIOENCIÂL INCLUINOO ÍOMADA
2OÁ,/250V, CAIXA ELÉTRICÀ, ELETROOUTO, CABO, RASGO.

QUEBRA E CHUMBÂMENTO, AF-01/2016

1,00UD 1,00INÍERRUPTOR 2 SECOES PARALELO 1OÂ PLÂCA

4X2+SUPORTE+PLÁCA

1,00UD 'l ,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 LO), 10ÂJ25oV, TNCLUINOO

SUPORÍE E PLACÂ. FORNECIMENÍO E INSTALAÇÀO

12t2015
30

'l ,001,00UD3l FOSSA SÉPÍICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

1,00UD 1,0032
VASO SANITARIO COM CÂIXAACOPLÂDA 3,6 LITROS

VILLAGE . DÉCA

1,001,00

LOUÇÂ BRÂNCA COM COLUNA,'14 X 35,5'CM,
PADRÁO POPULAR. INCLUSO SIFÀO FLEXIVEL EM PVC,

VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 3OCM EM PúSTICO E COM

ÍORNEIRA CROMAOA PADRÁO POPULAR. FORNECIMENTO

E AF 0112020

33

12,00 480,0040,00M2t IMPEZA GERAL

6,00UD 6,00POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,OM ENGASTAOO35

'12,00UD 12,0036
BANCO DE MAOEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO

FUN

0,90 145,80162,00M2
GUARDA-CORPOTUBO FERRO GALVANiZADO, ALT=1,10M,

COM BÂRRAS VERÍICAIS (1 1/2) A CADA 1,50M E BARRAS

TNTERMEDIÀR|AS DÉ 1', E BARR»!!E!l9liEj__

âfl
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CRONOGRAMA FISICO+INANCEIRO
co{srRuçIo o PÊÁç-Â 12 0É DEZEMERO

coNsauÇÀo o^ PR ÇA 12oEDEzÉrrBRo

3:1in sÊNt€saNr_q(ro

TotãlpercelaMÊS 1 MÊS 2 MÊ5 3 MÊS 4VALOR (RS)ITEM DESCRTçÃO

13,8210,8013.840,80
13.840,801 SERVIÇOS PRELIMINARES

11.260,88
11 260,88

11.260,88
MOVIMENTO DE ÍERRA2

121.381,45 71.907,2528.762,90 28.762,90
71.907 253 FUNDAÇÃO E ÉSÍRUTURA

3.512,s23_512,52
3512,52ALVENARIA. VEDAÇÃO

6.9r6,866.996,86
6.996,86COBERTURA5

72.398,9?t36.199,47 36.199,47
72 398,946

RÉVESTII.íENTOS. PISOS, PAREDES E

TETOS

I 982,50 9.982,50
9 982 50I ESOUADRIAS

2.602,002.602,00
2 602,00I PINTURA

2.687,761.348,88 1.348,88
2697,16INTALAÇÔES ELÉTRICAS

2.694,86 2.694,85 5.38t,715 389 7110 FOSSA

011,3591 Í,35
911,35LOUÇAS E METAIS11

1.137,60 1.137,60
1.137,60LI[/PEZA12

45.354,16 45.358,16
45 358.1613 DIVERSOS

68.120,51 50.539,4971.959,2357.377,10
247.996,33

197 456,84 247.996,3357.377.10 129.336 33
247,996,33
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21 8C

rfi1

\,



RELATÓR|O ANALÍT|CO - COMPOSTçÔES DE CUSTOS
CONSTRUçÂO DÀ PRAçÀ 12 O' OEZEMARO BOI:23.38%

i, r !€ sEM c{so\€Fn4aô

.oMPos Çof§ PR.PR 
^s

DESCRçÀO: collsÍRuÇÀo oÁ pRAçÀ 12 oE oEzEMaRo

í.1. CP.O4ZEC - PLACA DE OBRA EIII CHAPA DE AçO GALVANIZADO (COMP REF JAN/2020 PREçOS REF 06/202I} {M2} (M2)

COEFICIENTE PRÉçO UNIIÁRIO ]OTAIFONTE IJNIO

M 1,00000000 5.08 5.Ô300004417 SAÂRAFO NAO APARELIIAOO '2,5 X 7' CM, EM MACARÂNDUBA, ANGELIM

OU EOUIVALINTE DA REGIÀO- SRUTA

52 36M 4,00000000 13,0900004491 PONTALETE '7,5 X7,5' CM TM PINUS, MISTA OU EqUVÂLENTE DA REGIAO

. BÂUÍA
1.00000000 225 aa 225 0AM200004813 PIACÂ DE OSRA (PA8A CONsÍRUCAO CIVII} EM CHAPA CALVANIZAOA 'N

22., AOESTVADA, DE.2,0 X 1,125'M
20 3,1 2A 34KG00005075 PRÉGO OE ACO POLTDO COM CABECA 18 )( 30 {2 3/4X 10)

PREçO UMTÁRlo ÍOTALrONÍE uNlo COEfICIENÍ€

ll 1,00000000 19,61 19,6188262 CASPINTEIÂO DE FORMAS COM E NCARG OS COM PL€ ME I'ITARES

2,00000000 15 60 3120t-lSf ÂVII{ÍE COM ENCÁRG05 COMPLEM€NTÂRE5

290M3 0,01000000 28S 8994962 CoNCREÍO MAGRo PÂRA LÁsÍRO, IiÂço 1:4,5:4,5 (EM MAssA sEcÀ O

CIMETITO/AREIA MÉDIÁ/ BRIÍA 1). PREPAiO MECÂNICO COIV BETONEI

1

366,49VALOR:

88316

1.2. 98524. LIMPEZA MANUAL OE VEGETAçÃO EM TERRENO COM ENXADÀAF-0í2018 (Ítl2)

88316 SERVTNÍE COM TNCARGO5 COMPLEMENTÁRE5

191
]AROIIIEIÂO COM ENCÂRGO5'OMPLEMEI,ITARES

2,49VÂLOR

@@gE
EE

@@ryE E

ôEs. AF í0/2018UTI

3
aÀiRÂto NAo apaRELHAoo'2,5 x 7' cM, tM MAcaRANouBA, aNGELIM

OU IOUIVALINÍE DA REGIAO. ERUTA
18

CAIBRO IÍAOAPARTTNADO '7,5 X 7,5' CM, EM MACAFAN DUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO. BRUÍA
222a

PREGO Dt ACO POLTOOCOM CA8ÉCA 17 X 21(2 X 1l)

INÍAACRILICÂ PREMIUM, COÂ BRÀNCO FOsCO

ÍÀBUA'2,5 X 23' CM EM PINUS, MIsÍA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

51
À]UOANÍÉ D' CAf, PINTEIRO COM ENCARGOS €OMPLEMTiIÍAÂ'S

0 71250
CÂRPINÍEIRO DE FORMA5 COM fNCANGOS COMPLEMEN ÍARI5

19
SERRA CIRCULÂR DE BAI{CAOÁ COM MOÍOR ÉL

coM cotta PARADlsco 10" - cHP oluRNo. aF-08/2015

TRICO ÊOÍÊNCIA DE 5HP,

16.60,01680000
STiRA CIâCULAi DE BANCADA COM MOÍOR I
coM colÉa PARÁ olsco 10" - cHIoluRNo. Àt-08/2015

!,rcrÂ DE 5HP.rco PoÍ

0 00460000 46SINAPICONCREÍO MÀGRO PAiÂ LASTRO, ÍRAÇO 1:4,

CIMENÍO/ AÂEIA MÉDIA/ BRIÍA 1). PREPARO MANUAL' AF-05/2021
5:4,5 (EM MASSA SECA D

2184
wtnncaçÀo ot roliros ru GABÂR|ÍOOU CAVAIETE.At-10/2013

VALOR

@TTEE

@ggg
Eg

Ery
EEEEEEEE

-

E
ry5

gEry
EE
T
T
TE

@ry
ryry

@@@ @@
EE -

l@@E T
EEEE

00004417

00004433

SINAPI

0,4125000

a2

112

1,37

B9905! ER/ a IrrGIT.ÍaIrlE !ft:( D U Dt arcÀ



2.í. 93358 - ESCAVAçÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIOADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF-022021 (M3)

fONÍE IJNIO

88316 SERVENTE COM ENCÂ8G05 COMPLEMENÍARES 5INÂPI H 3 95600000 r5,60 6r.71

61,71

2.2. 933E2 - ATERRO MANUAL DE COÍ{ COITPACTAçÃO IIIECANIZADA AF-0il/20í6 (M3)

FONTE UNID COEFICIEIIIE PREçO Ur{lÍÁ&O ÍOTAI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENÍARES SINAPI H 0 65000000 15,60 10,14

91533 COMPACTAOOi OE SOLOS OE PERCUS5Ão (soauErE) coM MoroR a

GASOL|NA4 TIMPOS, POTÊ CA4 CV-CHP OIURNO. Âa-08/2015

0,27400000 23 75 650

91534 COM'ÂCTADOR DE 
'OLOS 

DE PTNCU55ÃO {SOqUtÍE) COM MOTOfi A

GASOLtNA4ÍEMPOS, POÍÊNC]A4 CV CHIDIIJRNO. AF 08/2015

cll 0 25400000 17 3

95606 uMtttFtcÀfro DE MArERht PARÁ vaL s coM caMlNHÃo PIPA tooooL.

ar_11/2016

M3 r 00000000 1,50 150

VALOR: 22,61

't.1 P1i4)

M3

00034557

PREçO UfllÍÁRlo ÍOTALIJNIO COEFICIENTEfONIE
a6,0211500M3SINAPIPEONA DE MAO OIJ PIORA RACHÀO PAIÂ ARRIMO/FUNDACAO (POs rO

PEORÊIRA/f ORNECEOOR, SEM FREÍE}

00004730

PiEçO UN|TARIOUNID coEFlcl€NlEfONÍE
107.8!359.490 30005INÀPIÀRGAMÁSSA TâAçO 1r4 (EM VOLUME DE CIMENÍO

úMtoa), pREpaRo MtcÂNlco coM 8EToNElRA600 L. at-08/2019
D€ ÀREIA M100490

99 t0Ir]H 5 0000
PEDÂEIiO COM EÍ\iCARGOS COMPLEMTI'ITARES

r09.20ti 7,0000
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMÉNÍANTS

1n2,16VALOR

E

PAREDES coi, ÁREA LioUloA ]úAloR oU IGUAL A 6M, coM vÃos E ARGAMASSA oE AssEITAIÚ ENTO COM PREPARO MANUAL.

19.10675,00 0283r000
BIOCO CIRAMICO VAZADO PÁRAÁLVTNA RIA DE VEDÁCAO, DÉ 9 X 19 X 19

cM (LXAXC)
2170 42000000

.LA OE ACO SOLOADA GALVÂNIZÂDÂ/ZINCADA PARA AL

.1,20 a 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) '50 X 7,5' CM

01
PlNo DEÁCO COM fURO, HASÍE = 27 MM (ACAO DIREÍA)

4.56466,290 00980000SINAPI
ARGAMASSA T8AçO 1:2:8 (EM VOLUME OE CIMEN

úMroa) pÁRÂ EMEoço/MAssa ÚNtca/assEl{TAMENTo oE aLVINARIÁ D

VEOAçÃO, PREPÀRO MANUÁI, Af-08/2019

ÍO, CAT E ANE|Â MÉ

30.7r9a
pEOnOnO COt/l tltCnnCOS COMTLEMENÍARÉS

selveNre cou rlclneos coMPLIMENÍARES

aT,67VÂLOR:

Eg
E

5 I
E E

ryryg EE E E

Eg ry

@@@@

@E @@
EE

3.í.3, 0.'0280 . CONCRETO ESTRUTURAL í:2:4&íSIIIPA ACO'FORMAS/PARA PILARES (M3)

uNto
113.74

H
ARMADoR ou tERREIRo

73115H
CONCREÍI5ÍA

7,211,1
H

Â]UDANÍE ESPECIÀLIZÂDO. CONCSEÍI5TÂ

u
CARPINTEIRO OE FORMÂ5

21H
A]UDANÍE OE CARPINTEIBO

grEIE

@@@@E EE ryr E
-

ryE E
-

E

Ef

E

coÉFrcErirrE I eneco unrrtnrol TOTAL

VÂLOR:l

\/
N

M3

roÍÂt

MIL

M3

88309

84316



H 7,730A 11 19 8647

FONTE ut{to ÍOfAL

t000050 s3c K6 397.0000 056 222 32

t000100 ARÉIA GiOSSA LÁVAOA sBc M3 0,7180 75 00 5345

t000200 PEORA BRITADA 
'1 

E 2 5BC M3 0 7030 7500 52 73

1000350 5BC XG 520000 10.59 550.68

000380 5BC KG 20 0000 12,49 249,30

1000400 aRAMÊ RECOZTDO rsGW rl6 (0,032k8./m) (5s ÁMARiÀs/pln3) 5BC KG 17,33 31.02

t001250 ÍA8UÂ TTiC E IRA QUALIDAOf NAO APAR ELHÀDÁ s8c M 37,21õO 5.95 221 44

r001350 PoNÍALEÍE 7,517,s.m (3x3') PERtIA/BARRoIE/EsÍioNcA 53C M 56,93t0 526 299 72

r001450 PREGO FERRO GALVAN ZADO 16r2a (285 un/kg) sBc (G 3,4060 20 35 6931

2,839,31

00000626

r099807

3.í.4. 98557 . [úPERi/TEABILIZAÇÃO OE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLíCA 2 OEMÃOS AF-06/20íE (M2)

PRÊçO UNlTÁR]O ÍOTALFONÍE Ul'llD COETrcENÍE

19 50KG 1,50000000 13 00MANÍA LIQUIOA OE BAsE ASÉALTICA MODIFICAOA COM A ÁDICAO OE

ELASTOMEROS OILUIOOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A IRIO

íMEM8NÁNA IMPERMEÂ8ILIZÂNTE A5ÉÂSTICA)

TOÍALUNID COEFICIÉNTE PREçO UXTÍÁRIOFONTE

l6r19 04H 0 08500000
88243 A,]UOANÍE ESPECIALIZÁOO COM ENCARGOS COMPLEMENÍARE5

19 82 836H 0 42200000
IMPEiMÉABILIZADOR COM f NCARG05 COMPLEMENTÂÂ85

29,11VALOR:

3.2.í. 0234í0 - CONCRÉTO l:2:3 FCK=íEÍíPAPARÂ PILARES-COM FORMAS/ARIIACOES (i/i3)

FOtiÍE

H I5BCARMAOORoU ÊERREIBO

H5BCCONCREÍ 5TA

2r0H lsscÂ]UOANÍE E5Pf CIALIZÂDO - CO(CREÍI5ÍA

15 212
CÀRPIIITEIRO OÉ FORMÂ5

221,3
ÂJUOANÍ€ DE CARPINTEIRO

11.1
A]UDANTE OE ÂRMADOR

ctMtNÍo aLTo FoRNO CP lll40 fl8n 5735

09sBc scAnEÁ Gi055A FORNECIDA EM SACOS {0,013m3+0 Sacoy'n3)

28.629 5000 095BCPEDRÀ BRIÍAOAá 1 EM SACOS (O013m3=80 5â

28,60,9sc 29 50005BCpEDRÂ BRIÍAOA I2 Etú SACOS (0,013m3=80s

201 4010 0KG 20,0000sBcACO cA 60 M€Olo (4,2m6 a 9,sm6|
r58.85K6 Iaco cA50GRosSO (l2,5mm ã 20,0mm) (1/2'.1')

12 649KGrco cr so rtno (s,0.. . lo,omm) (3/16" a 3/8")

3lK6s6cÀRÀMÉ REcoztoo ts6w*16 {o,o32rs/ml{55 aMAR

142
úáuÀÍEÂcErRA QUALtoaDE r{ao aPÂnELHAoa

0000 5
PONTALEÍE 7,Sx7,5.m (3x3') PERXÀ,/BAÂROTE/EsÍiOt{CA

PRE6O F ERRO GALvaN |ZÂDO 16x24 (285 un/kg)

@@ @EEE
@EEEg

ErE EE TEE EryET
-

E@gggg

@E @@EE @

-
ggggg
EE

E EE ry
EEE E

-

rE EE
-

EEE
E

3.2.2. 93205 - ctNTA oE Ai,ÂRRAÇÃO DE ALVENARüa llroLDADA lN LOCO coM UTlLlzAçÃO DE BLOCOS CANALEÍÂ AF-03/20í6 (Ítl)

PRÊçOutíto COEFICIENÍE
'ONTE

UN
CANALEÍÁ OE CONCâEÍO 14X 19 X 19 CM (cLÂ55fC-N8R6136)ry T @E

t099807
laJUoÀNTE 

Dt aBMAooR s8c

coErrcrnr I 
pn:ço urnÁruo I

lcrMENÍo 
PoRÍLÂNo cP rrr32Rs NBn r 1578 (qu,lo)

laco 
ca so 6Rosso (12,588 .20.omm) t1l2" a 1'I

laco 
ca 50 FrNo {5.omm à lo,omm) (!/16'a 3/8")

vaLoRl

88270

sc

\1
N
AJ



FONÍE UNIO COEÍICIENÍÊ PREçO UNlÍÁRlO
-TOÍAL

41794 AiGAMA5SÁTRAçO 129 {EM VOLUME DT CIM€NTO, CAL E AREIA MÉOIÁ

úMroa) paRÂ EMBoço/MA5sa úNrcÀ,/assENÍaMENÍo ot aLvENARla oE

VEDAçÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRÂ 600 L. ÁF_08/2019

0.00140000 35143

H 0 25300000 19 82 501

88316 SERVENIE COM ENCÀR6OS COMPLEMENTÁRE5 SINAPI H 15 60 1,96

90279 cRAWE rGK=20 MPÁj Í84çO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAV AREIÁ

CROssA"/ BRITA O) PREPÁRO MECÂNICO COM BSÍONEIRÀ 4OO I.
ÂF 02/2015

M3 u5 25 393

92793 CORTE r oognn or nço clso, DÁMErRo oE 8,0 MM, LITlLlzÀDo EM

TSTiUTURAS DIVERSAS, EXCEÍO LÁJES, 4F.l2l2015
SINÂPI x6 0,790000Ô0 11.62

VÂLOR: 33,35

/
,)IU

,1.í. 090036 - ALVENARA ruOLO FURADO 9Xí9Xí9CM ESP.í0CM-CIMENTO/SAIBRO 1:8 (M2)

PREÇo uNrrÁRlo TOÍALuNto COEFICIENIEFONTE

ll 0 9520 15.06sBct099050 PÉDÂE]RO

12?Bu 1,1424 11 19s8c

PREço uNrrÁRp TOTALtol'lTE UNIO COEFICIEN'IE

056 ?.52x6 4 50005EC000050 aiúENÍo poRTLÀND cP nr32Rs NBR 11578 {quilo)

45.0Ô 1.13M3 0 0250sBcSAIBRO/8ARRO/TERRÁ OÉ EMBOCO/ARENO'O/AREOLA1000150

107 2ô i5UN 25,0000ÍuoLO TURADO OE BAÂÀO (WOÍa)9x 19 x 19cm

67,61

5.,I, 100195 - COBERTURÂ TELHA CERÂMICA ROMANA 4 AGUAS+ESTRUTURÁ MADEIRA ("2)

1099135 CAÂP INÍEIRO DT ÍELHÁOOs/TELHAD ISÍA

373 11,19uÀIUOA'IÍÉ DE CARPINÍEIÂO099449

UNlÍÂRlo

VlcAMAOElRAOEtElT,5rl2.m (3"x4,5''0,009m3)

pnfco FERRO GÁLVÀN|ZÀOO 16x24 (285 u./k8)

M53CMADTIRA DE LEI.RIPA 

'T1,5CM 2.50 45.00
5BCÍTIHA C E RAM ICA iOMANA

UNsBcrzutr - cÚuretnl ce rnu tca PAiÂ ÍELHA5 PLÂN/nOMANÂ,/MARSELHA

21
VlcÁ MAoEIRA DÊ LEl6x16ch

MsBccÁl8nO MADEIRA Df Ltl5,0x5,7.m

V16A MÀDEIBA DE LEl7,5x16cm {3"x6"{,012h3)

VALOR

ryry E

Eryr
Eg

E

@@@EEE

EEE

g
E

EEEE

@@EE

EEE

EEEEEE

E@@Iq@EEryEEry
1001825

5.2. íoO8í3 - CUiiEEIRA CERAJ$ICA PARA COBERTURA EM TELHAS ]IPO COLONIAL (M)

4910
PEDNEIRO1099050

l1 190,5400
t099900 SERV'NÍE

-uEr,rto 

ponÍL^t,to cp ttt l2i5 NaF u578 (quilo)

a2
53CÀÂEIAGROSSA LÁVÀDÂ

26UN 00005ACELHÂ. CUMEEIRA DE CÉRAMICA 41X21Ch 1OMO COLONIAL

@

@ @uE@gg
E

@E
-

EE
@@EEEE

E

-

@@EryEry

M3

88309 
IPEDRETRO 

COM ENCARGOs COMPTEMENTARES

t002010

ro999oo 
lsEnvENrE

sBcr001950

vaLoR{

8.0r

TOÍA!

s8c



VALOR:

BLCrcO RETAT{GULAR COR NAÍURAL OE 20 X íO CM,

ESPESSURA 6 CM. AF 1212015llt2l
COEÊ1CIENTE PRÉÇO UNIÍÁRIOfONTE utiltD

SINAPI 0 05680000 80,0000000370 AREIA MEOIA - POSTO IAZIOA/ÍORNECEDOÂ (ÂEÍIRAOO NA ]AZIDA, sEM

TRANSPORTE)

M3 0,0ô650000 75.17 0.!800004741 PO OE PEDRA {POSTO PED R EIiÀ,/FOR'{TCEOOR, 5E M FRÉIE)

31.6ô 33.20M2 1,044700000003615s BLOQUETE/PIsO INTERTÀÀVADO D' CONCREÍO ' MODILO ONOÂ/16

FÁCE5/REÍANGUtARÀUOLINHO/PÂVEâ/HOLANDEs/PARÁLELEPIPEOO, 2O

CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA OE 35 MPA (NBR 9781), COR tIAIURAL

COEFICIENIE PREçO UNITÁRlo TOTALFONTE UNID

19,71 1,43SINÁPI H 0 39750000CALCETEISO COM ÉI!CARG05 COMPL€MENTARES88260

6.20H 0 39750000 15,60
88316

'€RVENTE 
COM ÊNCÂRGOS COMPL€MENTARES

0030,00410000REVERsÍVÊL COM MOÍOR 4 TEMPOS A GÁsOLINA,

FORçA CENÍRkUGA OE 2s (N (2500 (C0, POÍÊNCÁ 5,s CV _ CHP DlUiNO.

aF 08/2015

97271

009051CNPLÂCA VISRÂÍóRIA REVERSÍVTL COM MOTOI 4 TEMPOS A GA5OLINA,

roRçÁ CENÍÂÍFUGA OE 25 Kl{ (2SOO KGF}, POTtNCIA 5,5 CV ' Cíl OIURNO.

at 08/2015

9t274

20,21 097CHP 0,04830000CORTADORÁ DÊ PISO COM MOTOR 4 TEMPOs À GASOLINÀ

13 HP, COM DISCO DE CONÍE OIAMANÍÁOO SEGMENÍAOO PA

coNcRETO, DÉMET8O OE 3sO MM, FURO DE 1'(14 X 1) _ CHP DlUStlO

NCtA 0t

091 0.13cHt 015040000
CORÍADORÀ DE PIsO COM MOTOR 4 ÍEMPOS A 6Â5OLINÂ,

t3 HP, COM DISCO DE COÂTE DIAMANÍADO SEGMENTÂOO PARÀ

coNciETo, otÂMtTRo DE 350 MM, FURO DE 1' (14 )( 1') _ Clll oIURNO

POTÊNCÁ OE

83,47VÀLOR:

91283

t042521

6.,t.2. í70485 . PISO CERAIUIICO 45X45CM CARGO PLUS WHIrE ACET|NADO ELIANE (t 2)

3.24H 0
ÁI U DANTE TSPIC IÂLIZÂDO - AZULEI I5ÍA

3l
AZULE]ISÍA/LAORILHISTA

ssccrm,ttttÀlsxascu caneo PLU5 wHITE ACETINADO CL^SsE A EL IANÉ

ô79
ÀRGÀMÂSSA PÂONÍA PÀRA FE]UNTAMENTO CEiAM lcO{0,45ks,/m2)t042519

3,600.80
ARGAMASSA PRE FABRICÁOA PARA CERAM lCÀ (4,50krm 2 )

59VÀLOR

EE
@ @@ET

@E@@@
EEE

E

@@
E

fE

EEEE
MPA,niSEI P

02 DEMÃOS E PISO TÁIL DE ALE RTA,/OIRECIONAL. UNOESEMPOLAD

CIEN

PINTADA EM NOVAC
AD

IO'ÂLPREçO UN]ÍÁRp.UNID coEfrclÊilTE,.FONTE
63.76159.390,40000000rÍ![u ateío d. cairão dê ediificação, com íomec. d€ â.eia, adênsàda com água

106,69410 350 26ô00000ORSE
s00098 Conr.eto 3impl.3 u§inado fck=25mpa, bombêadô, l.nça

6,56 4.920,75000000m2oRstPintur. p/ piro ./ aplic.ção dê 2 demãos tint6

verd. ou a.ul-âpri.açãocl rôlo'Rl
162440 590 40000000oR5Éou..vâ êm hâtê,ial dê u.al.aoria,E3caEção m.nu.l dê valâ

profu.didád..té 1,50m
s02497

30 0r2.20000000
Remoção e rêposiçãode nêioJios02624

320512142 64000000dê pBo de co..reto com desempolôE.ntoa.abamênto d. 3uperÍiciês03544

3A.5235.50,45000000m2oRsÉ
Piro tátildnêcional. dê ahn., .m conÚêto

dimêntõêi 3ot3ocm, aplicâ.lo com arga.n'3st industtiãl''âd' 
't-ii'

rêjuntedo, êxclutive r.gulari!ação d. b.sê

;lorido, p/dêílcientes !cuaú,
50486.4

631371,0,17000000
O..oriÉo a..on",.to.o. -a.t.l.tê ê com pressor509132

VÀLOR

5

22.22

TOTÂL

M3

SINAPI

CHP

91285

1000572

5BC

h3oRsf

s02323

OR5E

OR5E



OOM COLHER OE PEDREIRO.

ARGAIúASSA TRAÇO í:3 CO M PREPARO MANUAL. AF 06/20í4 (M2}

fONTE UNIO COEFICIENÍÊ PREçO UN|TÁRIO

a7377 AÂGAMASSÀ ÍRÁçO I:3 (EM VOTUME OÉ CIM€NÍO E AÃEIA GROSSA

úMroa) pan cHAptsco cot{vtNctoNAL, PnEPARo MÀNUÂ1. Àf-08/2019
M3 0 00420000 433 78 2.03

88309 PEORÊIRO COIú ENCÀRG05 COMPL€MENTARES I 0,07000000 19.32 1.38

88316 S€RVENTE COM ENCARG05 COMPITMENTARÉS N 0,00700000 15.60 010

VALOR: 3,61

AD(J MA UALMEN IE, I IIA9U'I:Z:ó'

EM BEToNEIRÂ DE,IOoL, PAREoÉS INTERNAS, COi/t EXECUÇÃO OE TALISCAS, EOIFICAçÃO HABITACIONAL UNIFAITIILIAR (CASAS)

F FT]IFICÀCÃO PÚBLEÂ PADRÃO. AF 'I2,/20íiI
PREçO UNIAruO TOTALUNID COEFICIENTEFONIE

2A 50 319M2 0,1121000041521 Ftatutnro or ciafuatcr, EM ÁRGÀMAssa rRAço

1:2i8, PREPARO MECÃNICO COM SETONEIRÂ 4OOL, APLICÀDO

MANUALMÉNÍt EM FACÉS INÍÉRNAs DE PAIED€S, PARÁ ÁMBIENTI COM

ÂRaa MENoR out 5M2- EspESSuia oE 2oMM, coM ExEcuçÀo ot

EMBOçO, PÂRA iE

25.69M2 0,73390000S NAPIN CÀ, PARÂ htCEBIMENÍO DÊ PIIIÍURA, ÉM ARGAMASSA TRAçO

1:2:8, PREPÁRO IVECÂNICO COM 8CÍONEIRA 4OOI APIICÂDA

IúANUALMfNTE EM FACES INTESIIÀS DI PAREOES, ESPÉSSURA DE 2OMM,

coM ExEcuçÁo oE ÍÂLlscÂs. aF-06/2014

87529

24.70M2 0 15400000IMBOço, PARÂ RÉCESIMENÍO DI CE

1:2:8, PREPARO MTCÀNICO COM BTTONEIRA 4OOt" APLICADO

MANUALMENÍE ÊM FACES INÍERNAS OE PAÂEDES, PARA ÀMBIENÍE COM

aRta ENTRE 5M2 E loM2, E5PLSSURA oL 2oMM, coM ExFcuçÃo DL

úMrca, ÊM aicaMAssa rRAço

26,8rtVALOR:

87531

47267

PAREDE, OU PAREDE INTEIRÀ PLACAS TIPO ESIUALTAOA EXTRA OÉ 2OX2O CM, PARA EDIFI CAÇÔES HABITACIONAS UNIFAI,IILIAR

319268 310,46740000
MICO PARÁ PARTDES INTERNAS COM PIÂCAS TIP

E5MALTADA ExTÀa DE otMENsÕEs 20x20 cM aPLlcaDAs EM aMBIENÍt

oE ÁÂtaMENoR QUE 5 M'NAAtruRÁ INTEIRA DA5 PAREoES. aF-06/2014

REVESTIMENTO CE

4.2 60M2REvtsnMtNTo ctRÂMlco PARÂ PAREoÊs lNÍERNAs coM PLÂc

EsMAtraoa EXÍRA oÊ DIMENSô€s 20x20 cM ÂPtlcaDÁs EM aM8ltNÍEs

oEÁREÁMAroR QUE 5 Mr NAALÍuÂa lNÍ€|RADAs PA8€Dls. aF-06/2014

M2 0,06900000rco pnnn panrogs lNÍEiNAs coM PLACAS TIPO

ESMÁLÍÂOA EXINA OE DIMENSõEs 2OX2O CM ÀPLICAOAS EM AMBIÉNÍES

oEÁREÀ MENoR ouE 5 M'Á MíaaLÍuÂÀoas PASEDES aF-06/2014

REV€STIMENÍO CÉR

67 68 1?,250181M2SINAPIMICO PÁRÀ PAREDTS INTTRNAs COM PLÂCAS TI

tsMALÍÀoa txrRA oE olMENSÕES 2ox2o cM aPLlcÀoas tM aMBlEllrE

Df ÁREA MAIOR QUE 5Iú'AMEIÀAITURA DAS PARTDES, AT-06/2014

iTVESÍIMENÍO CE

VALOR

rnn
@@ @ @@

EE
3.2.4. 503317 - REBOCO ESPECIAL DE PAREOE 2CM COM ARGA ASSA TRAçO Tí ' í:3 (CIMENTO / ARE ra) (M2)

FOt{ÍE
8r3

oR5É

6,310,5
ORSE

4680.0ORSE
Ar8am.rsa cimênto. arêia t€çot_1 (13)'1saco cirento 5oks/ 3 padlolás

.rêi. dim,0.35r 0.45 x 0.23 m - Coníeção mêcánicâ 
'trrntportê

't,72
t^.ar8os CohPl.m.ít.rês _ S.ruêntê

12490,60000000
Enc.€ot Comp!.mêntaíês _ P

VALOR

TE ry

ryry
@ E

@EE
E

-

@ @

@ @@

EE

EEEEEE EE
7 2MP0ost2 1oÃ ( )RÁUÍU DEstvELl,, ESTR FIXAçtAlsc cINc EROMBAM E NTEARAPoLtsE0 PVCRFO RO9ú866 I

fONTE E@@

TOÍA!

3.3SINAPI

M2

17.2

SINAPI

9.37

COEÍICIENTÉ



foiRO DC PVC LISO, BSAiICO, REGUA DC 20 CM, ESPE5SURA OT 8 MM A 10

MM, COMPRIMEIiITO6 M ISTM COLOCACAO)

M2 1,09560000 3668 40 18

PTifIL CANALETA, FORMÁTO C, EM ÁCO ZINCAOO, PAIÂ EsÍRUÍIJRA

FORRO DRYWALI- E.0,5 MM, '46x 18' {LX H), coMPRlMÉNTO 3 rú

M s,34990000 722 2119

PENOUiÁT OU PRESILhA REGULÀOORÂ, EM ÂCO GÁLVÁNIZAOO, COM

COÊPO, MOLA E REBÍTÉ, PAiA PERFIL ÍPO CAI{ALEÍA DE ESÍRUTUÂA EM

UN I 3265ÔÔÔ0 272 360

PARAIUSO DRY WALL fM ACO ZINCAOO, CAETCA LENTILHA E PONTA

BiOCA (Lg), LARGURA4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2 r9120000 0.11 0,24

00040547 PANAFÚsO ZINCÁDO, ÀUTOSROCA,'ITE, TLÁN6EADO,4,2 MM X 19 MM CENTO 0,01320000 12.62 0.16

PARÂFUsO, ÀIJIO ATARRÂCHANÍE, CÁBECA CHAÍÀ FENDA SIMPLEs, I/4?
(6.35 MM)X 25 MM

CENTO 0.03330000 2164 a72

00043131 ARA[4E GÀLVANlzAoo 6 BwG, D = 5,16 MM (0,157 KG/À'l), OU 8 BwG, O

4,19 MM (o,1o1Kc/M), oU 1o BwG, D= 3,40 MM (0,0713 KGIM)

SINAPI XG 0 0426Ô0Ô0 24 90 T.06

fONTE UTIO COEFICIENTE PiEçO UN|TARIO ÍorÀL

88278 Mí COM ENCARGOSMONÍADOR OE

COMPIEMENÍARIS

H 0 49940000 13 73 68

VÂLOR 30,50

7.1. 110099 . PORTA COiTiPLETA Ít AOEIRA 1 FL0,80X2,10M (UN)

TOIALPREÇO UXlÍÁRlouu§.. ' 
COEFICIENTE....FONTE

25417,1360 15 065BCCÀRPINÍEIRO DE TSOUAORIAt099360

135.211,19t2 09005BC099449 ÀUOANTE DE CARPINÍTIAO

TOÍA!PREçO UNIÍÁAE'UNID COEFICIENÍÉFONÍE
2,900,56(G 51840sacCIMÉNTO PORTLAÍ{ D Ct lll 32R5 NBR 11578lquilo)

09075 00M3 0 0r20sBcÁâTIÂ GROSSA LAVADAr000100

93 33 r 1,?00,12Ô05BC M2
t000760 VIORO LISO INCOLOÀ4mm

56,7611 0000 5,16M5BCALIZÂR/túOLDURA túÂDEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA plNÍuRÂ
001349

4806,0000 0.80UNsBcÍaco oE MADEIR PARÂ tIXACÁO OE ESqUADiIAS/CÁIXILHOSt002203
22924 90KG 0.092058C

1004176 PRE6O t ERRO GALVAN lZÂDo 19x36 (109 un/k8)

74.9218,921 0000UNsscPORÍA INÍERNA SEMIOCÂ PARA PINÍUÂA{60/7

21677 3As8c (G
PREGO FERRO GALVANIZADO 15t15 {636 únlkg)tot4273

153 8076902 00005BCOOBRAOICÂ VA!.E.VEM 3" METÂLCROMADO UNIÀO MUNO]AL10\4741
120 00120,00sBcAOU E LAlEATEriTE/MÁRc o/cA(ON ETE(60/90cm) MÂ0 E IRA It040264

627,01VALOR:

7.2. 1i10331 - FERRAGEM PARA JANELA DE i,AOEIRÂ-ABRIR 2 FLS'VIORONENEzlANA (UN)

4.12
CARPINTEIRO DE EsquADRIA

4711
AIUDANÍE OE CARPINTEIBO

FONTE

s8c
DOBÂADICA FCÂ RO GALVAN IZÂDO 1. 7/7"13

2005BC.ÂRRÂNCA DE PAÂAFUsO E BUCHA PAFÁIAiIETAAN ÍIQUE

104,20
5BC

FECHO COM CREMONÁ LÂTAOCROMADO COM 2VAREÍ45t019934

VÂLOR

@EE

E E
@Er

@gg
E

@
EE
Ew

@@EE
E@E

-

-

E

@@EEE-

I,'
SDTIPELA REI

FÉRRAGENS
ÍOTALPÊEço uNrÍÁRroUNIO COEFICIENÍEFONTE

26 2613,132,00000000hoRsÉC.Ípinteno dê e5qu.d.iasr012145
21,94

hORSE

&

00039443

SINAPI

00036225

@039427

E_
IE

tl

H

000050

t008270

0.02801

UN

,.."*lUN

'3 
esl2 000oooo0l



t06111S OR5E 4 00000000 10 55 42 20

FONTE
'OTAI

t00487 Bãtêntê {câixâo).m madeiíâ dê lêi,l=l&m, completo, c/02 joSos de.lizar oÂsE 2,58000000 31.00 79.98

i01132 folha dêjànêla êm mâdeiÉ de lei, tipo vênêriana, dimêntôêt 0,60 x 1,10m 1,00000000 4AT,42 447.42

02869 Espumó depoliltet.no êxpa nti!. ' 500m1 {4709), sirâ Boom ou samilâr oRsÉ 0,33000000 58,00

00370s Ar.ir nêdi. - p6toj.ride/ío.nEêdor kdn.do na jazida, seô tr.ntporte) ORSE 0 ô1060000 105

t01379S cimêôto portl.nd compostocp ii-32 ORSE kB 2 00000000 0,68 1,36

prcgoaeftá potilocom caUec.lE r 30 C a/4r 10) oÂsE kg 0 05000000 r9,33 0,97

fONTE UNID ÍOÍAL

Encargos Cohplcm.ntares - Sêrvente ORSE h 298 11,92

s10550 €n..rgos complem.ntarêt - Pedr.iro oRs€ 200000000 2.89 5.78

510551 En.a.go5 Cohplêmentãrês _ carpinteno ORSE 2.00000000 289 578

VALOR: 330,30

R R EE

úLnPLos PAvtMENÍos UMA OEi,tAO aF 05t20't7 2

TOTALuNloFONTE

0,020,06000000 013
00003767 PAIÂ PAREOE OU MADEIRA, NUM€ÂO 120 (CO

VÊRMELHA)
32420 01GL 01&00000ACRILICÁ PÂRÀ PAREOESIEM PROCESSO OE OESATIVACAOIMASSA

INÍENIOR/EXTERIOR

00004056

TOÍALFONTE UNID

5220 25100000 2a a2HSINÂPIptttrOn COt,l rlClneOS COMPIEMENÍARES88310
09815 60u 0.06300000

88316 srnvenrr iora el cnncos coM PLÉMENÍARES

9,60VALOR:

8.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM ÍINTA úTEX ACRíLICA EM PAREDES' OUAS OE MÂOS. AF_06/20í4 (M2)

Litttaacltucn pneututt't, coR BRANco Fosco

PREçO UNlÍÀFJO

20,42013700000
iiiGiiÃ coú arcracos coMPLEMttlÍanEs

1015
5ÉRVENTE COM €NCARGOS COMPLEMITI ÍÂRE5

VALOR

rql

-

E@

-

E

E E

@@ @ryE
EE

@@gE

-

E
9.í. 060029 - PONTO DE LUZ Ei,t TÉTOS PARA PAVIMENTO OE USO COMUM (UN)

ÍOÍALPA!çO UNrÍÁiloUNIOrONTE
70.1015.04 6550sBc

t099250 ILETRICISÍA
52 AT| 19ll 4.655058CÁJUOÁNTE D€ ÊLEIRICISTAt099805

1 2000 12M5BC
ÊLETROD UÍO GALVAN IZADO N8â 559815mm r/2" lr,146kq/6)003030

0 3000sBcttTA ISOLANÍE HrcÉLÂND ÀDÉSIVA 19ú r20mnt003420
r46UN 200

SUCHA DEALUMINIO PARÂ €LETRODÚTO 1/2',

ilv,a or orntvlclo ru rriio EsMALÍaDo 3x3cm

.IO NEOFLAN ANÍICI]AMA BWFT5OV 1,5M

10.5UN 2sBc
AiRUÉLÂ ALUMINIO PABÁ ELETiODUTO r/2"r007731

- -

E
@

-

@@@@

g
EE

EEE
gTEry

l\

UNIO coE ErENrE lpnrço unnfaro|

ofisE

I

t050755

corrrc'er{rE I rmco urrrlaro I

s10549

"o.o.*n lrnrcourrlarol

coenorHre lraeçournÂntol

rONIÉ

COEFICIÉNÍE

COEfICENTÊ

H



166,86

,50V, EÀXA ELÉTRICA ELETRODUÍO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF O1/2016 (UN)

FONÍÉ UNIO COEFICIE'ITE PREÇO UNITÁ&O IOTÂL

NÂsGO EM ÁLVÊNARIA PAFA 
'LETRODUTOS 

COM DIAMETROS MENORES

ou rGuars a40 MM. aF_05/2015

M 2 20000000 r0.62

90456 QUTBRA TM ÁLVENÀRIA PA8Â INsTALAçÃO DE CAIXA OE TOMADA (4X4 OU

4X2). AF_05/2015

1,00000000 3,r1 3,11

90466 CHUMEAMTIITO LINEÀR EM ATVENÂRIA PARÀ iAMAIS/DISTRIBUIçÃO

coM orÂMEÍRos MttioREs ou rGUArsa40 MM. aF-05/2015

2,20000000 9.82 2160

91842 rLrrnoowo rLÉxivrL cosRUGAoo, Pvc,

CIRCUÍÍO5 ÍEiMII,IAIS. INsÍALADO EM

rNsraLAçÃo. ar 1212015

Dí{ 20 MM (1/2'J, PÁRÂ

LÀ'T TORN€CIMENTO E

M 2.00000000 400 800

91852 zumõouro fLtxÍvtL coiRUGADo,

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTATÁOO

rNsÍÁLÀÇÃo. af _12l2015

PVC, ON 20 MM (1/2), PAiÁ

EM PAREOT . IORNECIMEI,ITO E

M 2 20000000 586 12 A9

91926 ca8o D! co8RE ÊLtxÍvtt tsoúoo, 2,5 MM:, aNÍl-cHAMÀ 450/750 v,
pÂRA crÂcuíÍos TERMtNÁrs. toRNtctMEI,aTo E lNsraLAç^o, aç -12/2075

M 12 60000000 47,',t2

91937 CAIXA OCTOGONAL 3'X 3" ?VC, INSTALAOA EM LÁIE ' TORNECIMEN'O É

rNsÍaL^çÃo. aF_12l2015

0,37500000 7.92 297

91940 nrraNeur,qR a'x z' MÉot,a (1,30 M Do Plso), PVc, lNsralAoa EM

PAiEDf. TORNECIMENTO E IN 

'TALAçÃO, 
ÁF-l212015

1.00000000 10 73 10 73

MÉota oE !MsurrR {1 Móoulo), 2P+Í 20 a, ltlcLUlNoo

supoRÍE t Praca - foRNÊclMEnÍo E lNsTAt çÃo. af-12l201s
SINAPI UN I 00000000 25 T1 25,71

VALOR: '142,76

91997

9.3, 0622íO - INÍERRUPTOR 2 SECOES PARALELO .IOA PLACA 4X2+SUPORTE+PLACA (UN)

ELEÍRIC]5TA

AJUOANT€ DT ELETRICISÍA

3
INÍERruPTOR 2 SECOTS PARATTTO 1OA PLÂCA 4"X2"+SUPORTE+PLACA

COMPOSE WEG

VÂLOR

5

@EETTE
@EE

@@EEEry
@ @@

EE
@@Eg

-

E
UINMPR

AF 142015 UN

953 -

6,286.24
91946 5UPOÀTE PARAFUSAOO COM PIACA DE E''ICAIXE4'X 2" M

PONÍO t!Étilco - FoRNECIMÊNTO E lN5ÍA!ÁçÃO

Dro (1,30 M D

Prso)

015
IJNINÍTRRUPTOR SIMPLES {1 DULO), 1OA/250V, SfM sUPORÍE E sEM

pLÂca - FoRNEcTMENTo E tNsrataçÀo, at-12/2015

VÂLOR

T EryE
E

@@@ E@E

'to.í. c2832 - FOSSA SÉPT|CA E SUiTIOOURO EM ALVENARIA (UN)

3,1
5EBVENTE

76,19001.49200000

3 0000
CURVA PVC ESGOTO LONGÂ DN 1OOMM

ÍuBo pvc EscoÍo PRIMÁRIO Ot 100 - (NBR 5688)

coEflclE,{ÍE
6á3,20010,05000000 64.000

AIVENANIA DE ÍI]OLO CE Mrco tuRÂoo {9x19r19).ú c/aRGAM§sA

M15ÍÁ Da CA! rl|ORÂÍADA ESP,=locm {1:2:8)
12 92000000

ALVENARIA DE ÍUOLO CE ICO FURADO (9x19x19)co C/ÀRGÀ

MISÍA DE CAL HIDRATADA EsP=20cm

5g

E
l@r@EEEgEE

@@

@@
ry ryE

-riçr@g5g5 ry ry

@E @@Ery
g
EE

@E
EEÚryryBr

I

vaLoR,l

M

UN

1,00001 ,*l

13,82

V



c0216 ÁRMÂOURACA.5OA MTDIA D= 6,3 A IO,OMM 5E N FRA l(6 41,86000000 14,47001 605.7142

c0838 CONcAtÍO P/V,SR., FCX 10 MPa cOM AGREGÁDO ÀDQUlilOO M3 0 29000000 386 38001 112.0502

c0840 CONCRETO P/VIBR., FCX L5 MP. COM AGREGADO aOQUIâlOO M3 0 5!80ô000 406 58001 243,1348

c1400 IORMÁ OE ÍÁBUÁs OE 1' OE 34, P/TUNOAçõES IJIIL,5X M2 1 8.4000000 7173001 1319832

c2t23 RtSOCO C/ÀRGAMAssA DE CÂL HlDfiÁTADA E AREIÁ PE N EIRAOA ÍÂÁçO 1:3 M2 11 00000000 ,,a8oal 2692400

ESCAVAçÃO MANUALSOLO D€ IA,CAT, PROF, ÁÍÉ 1,50M 14,24000000 45.42001 646 7808

4.366,48

004460

t008398

a6906

íí.1. 19OOíO - VASO SANITARIO COi/l CAIXÂACOPLAOA 3,6 LITROS VILLAGE - DECA (UN)

coEFlctEtttÍE PREçO UMÍÁRJO ÍOTALFONTE UNID

11,19 44725BC H 3 9980099034 ÂIUDANÍE DÊ EOMBEIRO OU INCANADOR

15,06 54,495SC H 36180t099200

TOTÀLUNID

106(G 0,6000 1,76t001100 CIMENÍO OIRECIONAL BRAN CO (SACO I qUILOGRAMA)

759r.0000 759BO[5A DE tIGACAO PVC 1.1/2"x40mó VASO SANITARIO

1 0000 150 49 150 4953CIUEO OECA 1968 PÁRÂ I.IGÂ(AO OE VÂ50 SANITÂRIO

139,90UN 1 0000 139,90sBcvÂ§o saNrÍaÂlo coM catxÂÂcoPt DA 3/6 LlTRosvlLLA6E6ELO DECÁ

2 0000 0,15 0.30s6c

26.90 26,90ssc UN 1,0000ANEL DE CTRA PARÁVEDACAO O E VASO SAN IÍARIO. OECAr040171

426,46

M

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVE ERAO PPO LARU FO NR IÉc EM NTOE RA ROc PMAOA ADCM PEM sLA TI Eo Mco TORN3L 0

INCLU5'CM, P

UNIO COEFICIENTE

51,0000000

sEM LÀDRÃO. fORNECIMÉIíÍO E INsÍALAçÃO, AF-01/2020

Rto, coM ou1? PARA PIA, TAI{QUE OU LAVA86879

t01 00000000SINÂPISIF

rNsÍaLÂçÃo. aF_01/2020

EM PVC 1 X 1.1/2 - FOiTIICCIMENTO too TlPo86883

1.00000000 7,2
86384 tco Bnatco,l/2? x 30cM - FoiNtclMtNTo t

nsÍaLÂçÃo. aF_ov2o2o
ENGATE F LEMP

227 66661,00000000

62,36L]N i 00000000 62 36
TORNEIÂÂ CROMADA DÉ MTSA, I/2? OU 3/47, PÁRA TAVA

popuLÂn-toRt{EctMENToElNSÍAt CÃO.AF 01/2020

313,20VALOR:

í2.Í. S02i+50 - LIMPEZA GERAL (M2)

1.0

ÍOÍALFONIE

0.04oR5Ê

0
ORSE

oRsÉEnca.go! Complementàres _ 5eruentê

VALOR:

E

E

@@EE @ry @T
@@@rP-EryE

E

@@

g
E

-

@EEE
rEI!@Ery

13.1. 069056 - POSÍE ACO CONICO RETO ÍUBULAR 7,0i' ENGASTADO (UN)

15.0
@E @@EEE

@ @

42744 M3

VALOR:l

lBoMBErÃo 
ou ENcaNAooR

ÍoÍÂ1 MÁo D€ o8RÁl

coEÊEErirE IPREçouNlTÁRolFONTÉ

sBc

UNsÊc

UN

UND142Or 
IBUCHA 

OE NYLON PARA F IXACAO TIPO S6 COM PAnaFUSO

VALOR:l

ÍOÍALPREçO UNlÍÁRrcÍONIE

UN 50

10,0UN

7,2

-ii6r-TLAva-iõRro toucÂ BRRro toucÂ BRÁtrca coM coLur{4 '.4 x 35 5' cM, DÂoRtr'

lroor,o* - ronrrct^rtnro E rNtraLÂçtro. aF-ou2o2o



16 030 4er0l 7.89sac Hr099525 FEITON/€NCARRE6ÀDO

116,595ERVENTE 58C ll I1.19r0 60101t099900

FONTE .::UNID coEacrElrE l"*aor*,rÁ^,o
5BC x6 [Em 33,60t000090

M3 EN EE 8.40s8cr000100

ffiEÍ 9.6058C M3r000200 PEDRA BRIÍADA'I €2

1.169.26sBc LJN 1,169.26r oooolr004362 POSTT ACOTUBULAR REIO ENG§ÍÀOO 7,OM

1.335,78

ryEEEEE

í3.2. 2000í9 - BANCO DE MADEIRA VER IZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN (M)

ÍoÍÂLFONTE UNID uNlTÁR]o6r.i!?;[ir]:Lra

360 001.00001 360 00sBc UNt00a358 BANCO OE MAOEIRÂVÊRNIZ7 REGUAs/SUPORI€S T'RRO FUNOIDO

360,00

@

Ii{TERi'EDIARIAS OE í"

CÉZA

ENG

6fl
VIRISSIMO DA SILVA

21-8

SUPERIOR OE 3"

VALOR ,l 165,49

TOTÂL

lcrMENTo 
poRTraNo (p nr l2Rs NgR 11578 {qurto)

lanEÁ 
GRossa LÂvaoÀ

roÍÂl MArIR'Âr.l

var-on,l

rOTÁt MÂTÉRIAL,I

vtoa{

h



RELATORTO ANAL|TTCO - COMPOSIçOES PROPRIAS

CC8!§TFUÇÀO DÁ PRÀÇA 12 DE O'ZEMSRO OATA : 27i04.{021 BB r 23 33%

2ía1 sEr DEsoEir4Io

coro@El Pf,ôl|ius

oEscRrÇÁo: CONSTRUqIO DA PRÂÇA 12 OE OEZEMÊRO

94962

E cr

ffi,
srrvn JVIRISSIMO DA

09121-8

cp-o4zEc . PLAca DE oBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZÂDO (COMP REF JAN/2020 PREÇOS REF 06/2021) (M2) (M2)

FONTE uNlo COEFICIENTE PREço uNnÁruo

NISARRATO NAO APÀRELTÀDO '2,5 X 7'CM, EM MÂCA'ÁNOUBA, ANGÊLIM
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