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o órgáo Realizador do Certâme acima quali-ficado, inscrlto no CNPJ 08.866.50L/0047-61 , doravante
denoiinado sirylessontê oRc, torna púb1ico para conhecinento de quantos possâm interessar que

fêrá realizêr através da Comj-ssão Permanente de LicitaÇão, dolavante denominada simplesmente
comj-ssão, as o8i30 horas do dia 0B de MarÇo de 2022 to elderêço acina indicado, licitaçáo na

modalidade Tomada de PreÇos no. oaoo2/2022, tipo nenol p!eÇo, e sob o regime de êmpleitada por
prêço gfobal; tudo de acordo con este instrumênto e êm observância a Lei Fêderal n' 8.666, de

àt ae .r,rr.rt o de 1993; Lei Conplementar no 123, de 14 de Dezenüro de 2006, e legislaÇâo pertinente,
considêradasasaltelâçôesposte!ioresdasrêferidasnolmas;conformêoscritér-iosê
frocedirnentos a seguir áefiniàos, objetívando obter a melhor propôstê para: CONTF1ÀTAÇÀO DE

EMPRESA PAXÀ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A ÍNTEGRÀ PARÀIBA.

1. O.DO OBJEEO
]'.1.cÔnstitulobjetodaprêsêntelicitaÇâo:coNTRÀTÀÇÃoDEEMPRESAPÀRÀCoNsTRÚÇÁoDECRECHE
TIPO A INTEGRÀ PÀRÀIBA.
1.2'AsespeclficaÇôe§doobjetooralicitado,êncontram.Sedevidanentedetâlhâdasno
corlespondente Têlno de Referêôcia - Anexo I deste Instrumênto'
1 . 3 . À ;ontratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumeôto convocatório,
especificações' técnicas e informáções conplementa!es quê o acompanhan' quando fol o caso'

l"!iiii"u-"", pela necessidade da devida efetivaçâo dê obra para supi:ir dêmanda especifica -
éoutnaraçÃo DE EMpREsÀ pÀRÂ CoNsTRUÇÃo DE CREçHE TIPo A 1NTEGRÀ PÀRÀÍBÀ -, considerada oportuna
ê imprescindívêI, ben como rêIêvante nedidã de interessê púbtico; e ainda' pela necêssidade de

desenvolvimentodeaÇôescontinuadasParaapromoçãodeatividadêspertinentes,visândoà
maximÍzêção clos recu!sos em relaÇão aos objetivos pxogranadosT observadas as diretrizes e netas

defj.nidas nâs ferramentas de planeianento aprovadas'
1.4.Sâlienta_5ê que na referida c-ont.ataçao, não sêrá concêdido o tratanento diferênciado e

simplificado pará as uicroernpresas e Enpresas de Pequeno Portê, nos termos das disposiÇões
.oniidu" no À;t' 47, da r,ei àonpremeiLa; n' 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos

incisos I e 111, do Àrt. 48, cámo tanfém, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no

inciSoIl,domêsnoartigo,vistoestalemplesentes,isoladaousinultaneamente,âssituaÇões
plevistas no inclso ÍII. do Àrt. 49, todos do referido diplona legaI' fica' no entaíto' assegurado

à un . rpp o tratêmento diferenciado e simplificado prêvisto nos dêmais Artigos do Capitulo v,

sêçâo 1, da Lei n'. 123106.

2.O.DO I,OCà.IJ E DÀTÀ E DÀ IMPUGNÀçÀO DO EDITÀ'J
2.1.0s envêIopes contendo a documeotação relativa à habilitaÇão e a proposta de preÇos para

execução do oÀjeto desta ficitaÇão, deveráo ser entregues à conissão até as 08:30 horas do dia
og dê Março d; 2a22, no enderêço constante do preârnbulo deste iostrumênto. Neste mesmo focal,
dataehorárioserárealizadaasessãopúblicapalaaberturadosleferidosenvelopes.
ã.z.rr',fotauço"" ou êsclarecimentos sobie esta licitâÇão, serão prêstados nos horáriÔs normais

de expediente: das 08:00 as 1-2t1o horas' E-mail:
IicitacâomogeiroGuol . com. br/compras . cotacoesGoutlook ' com '
2.3.Qua1quei cidadão é parte tegitima para impugnar o ato convocatório dêste certanê por

irregulaiiaaae oa aplicaçâo da Lei S.666l9i e tegi.lação pertinente, devêndo Protocolar o pedido,

;;;-;";;fa" e airlgiaa a comissâo, até 05 (cinco) dias úteis antês da data fixada parâ a abertula
dos envelopes de habilitação.
2.4.cabeÍá à comissáo, auxj'tiada pelos setores
convocatório e serls anexos, julgâr e responder à

2.5.Decairá do direito de impugna!
administraÇão o licltante que náo o

considerados da data êm que foi dêvidamente recebido o
os termos do ato

responsávei6 Pela êlaboração deste ato
inpugnaÇâo em até O3 (três) dias úteis,

pedido,
convocâtó!io deste certame perante

fizer, po! esclito e dirigj-da a Conigsão, até o seguÔd ]a



úti1 que antecêder a abertura dos
o viciariam, hipótese em que ta1
2.6.4 respectjvê imPugnaÇào será
2.6,1. Protocolizando o originaf,
segulnte endê!eÇo: Av. Pres idente

envelopês côm as propostas, as falhas ou irregularidades quê

comunicaÇão náo terá êfeito de xecurso.
apaesentada da seguinte fofina i
nos horários dê expediente acima i:ldicados, exclusivamênte no

João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro _ PB.

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2

.DOS ELEITENTOS PÀRA Í.ICIIÀÇÀO
,Aos partj-cipantês, seráo fornecidos os seguintes
.1.ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIPICAÇÕES'
.2.ANEXO Í1 - MODE1OS DE DECIARÂÇÕES;
.3.ANEXO lIT - MODELO DO ?ERMO DE RENÚNCIA;
.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATOi
.5.ANEXO V - P1ANILHAS E MEMORIAI DESCRITIVO'
.À obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte
.1.Junto a Comissão: gratLlitamentê, e
. 2. Pelos sites : www.moqeiro. pb. gov. brllr.citacoes ;

elementos:

forma:

wl,'r. tce.pb. gov. br.

4. O.DO SI'PORTE LEGÀ,,
4,1.Êsta licitaçâo reger-se-á pela lei fedêra] no 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complernentar
no 123, de 14 de DezeÍrbro de 2006, ê legislaçáo pert-inentê, consideradas as altelaÇões
posteriolês das referidas normas; que ficanr fazendo partês integrantes deste instrumeDto,
independente de t!anscriçáo.

5. O.DO PRÀZO E DOTÀçÂO
5.1.O prazo máx.imo pala a execuÇáo do objeto ora licitado, conforne suas características e as
necessldades do ORC, e que adnite prorrogaÇão nos casos prêvistos pela 1,êi 8.666/93, e§tá abaixo
indicado e será considerado a partilr dâ emissão da orden dê sêrviÇo:

lnlcio i Imediatoi
conclusão: 180 (cento e oitenta) meses.

5,2.o prazo dê viqênciâ do colrespondentê contrato será determinado: 180 (cento e oitenta)
meses, considerado da data de sua assinaturâ.
5,3.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correrâo por conta da seguinte dotação:
Recursos Próplios do Município dê Mogêiro: No Do CoNTRÀTo 22-80023-9 No Do INSTRUMEN'I3 044'7/2021
IEI MUNICIPAI 358/2021 02. O3O SEC. DE EDUCÀÇÁO, CUITÚFÀ, ESP, LÀZER E TURISMO
O 2 O 3 O . 12 . 3 6 ]. . 10 O 6 , 17 O 2 CONST. AMPI. E REEOR.}ÍA DE UNID. ESCOIARES E CRECHES 02 . O8O SEC DE INDUST.
COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E INSTAÍ,AÇÓES

6. O.DÀS COITDIÇõES DE PÀRTICIPÀÇÀO
6.1-Poderáo participar deste certame, os licitantes devidamente câdastrados no ORC ou que
atenderen a todas âs condiçôês para cadastrâmento âté o têrceiro dia anterior à data prevista
para o recêbimento das propostas, cuja regularidade será observâda, êm quâ1quer das hipóteses,
exclusivamente mediante apresentação do Certificado de lnscriÇão de Folnecedores e Prestador:es
de Serviços, ou equivalente na forna da lei, folnecido pelo ORC, en plena validade:
6.1.1.4o requerer inscriÇâo no referido cadastro, ou atuâ1izâÇão deste, a quâlquer tenpo, o
interessado fornecêrá os elenentos nêcessálios à satisfaçáo das exigências dos Incisos I e IV,
do Art. 2'7, da ],êi 8.666/93.
6.2.Os proponentes devêrão entlegar a Conissão, no prazo deterhinado, dois envelopes fechados
indicaôdo, re spêctivamen te , DOCUMENTÀÇÃO e PROPOSTÀ DE PREçoS, devidamente identificados nos
têrmos definidos neste i-nstrunento convocatório,
6,3.4 participaÇão neste certame é abertê a quaisquer intelessados, inclusive as Microênpaesas,
Empresâs dê Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legisfação vigente.
6.4.Não poderão particj-pa! os lnteressados que sê êncontren sob o regime fâliÍnêntar, enplesas
estrangeiras que nâo func.ionem no pais, nen aqueles que tenham s-ido declalados ioidôneos pa.a
licitar ou contratar coÍn a ÀdministraÇão Pública ou que estejan cumprindo a saoçâo de suspensão
do dileito de licitar e contlata! com o ORC.
6.5,0s Iicitantês que desêjarêm enviar seus envelopes Docunentação e Proposta de Prêços via
postêf - êon Aviso de Recebimento ÀR -, dêvêrão remetê-los êm tempo hábil ao endereÇo constante
do preâmbu1o cleste instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissáo - Flaviâno Clebson Àraújo.
Não sendo rigorosamente observadas as exigênciâs deste item, os respectivos envelopês não serão
acêitos e o licitante, portaato, desconsiderâdo parê êfeito de participação no certamê.

6.8.CONDIçõES ESPECÍFICÀS: O licitante deverá atendêr aos requi"sitos abaixo e os respectivos
comprovântes, obrigatoriamente, integratâo os elementos do envelope DOCUMENTAÇÂOi
6.B.1.Complovaçáo de garantia, que dêverá sêr prestada até o último dia útiI que anteceder a
Iicitâção, no valor equivalente a R$ 11.16?,45- Caberá ao licitante optar por uma das seguintês
modalidades de garantia: a) caução êm dinheiro ou em tit'ulos da dívida púb]ica, devendo estês
ter sido emitidos sob â forma escritural, medlante registlo ern sistena cêntralizado de liquidaÇão
e de custódia êutorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus vâ1ores econômicos,

6.6.ouando observada a ocorrência dê entrega apenas dos envelopes junto a comissào,
permanência de representante credenciado na respêctiva sessão púbLica, é facultado ao fici
não sêndo condiÇão para sua habllitaÇão, a ioclusâo no envêlope DocumentaÇão, da decl
expressa de renunciai ao dileito de intêrpor recurso e ao prazo correspondente relativo

dade HabilitaÇáo, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, IIÍ,
A.666/93, conforme modelo - Aôexo III.
6.?.É vedada à pàrticipaÇào em consórcio.

sem a
tantê,
a !a Ção
à Fase



conformê definido pelo Ministérj.o da Eazenda; b) seguro gâraÀtia; c) fianÇa bancária. A leferida
galantia deverá ser repassada ao setor Einanceiro do oRC ou outro informado Pela Conissão, o
qual emitirá o respectivo doêumento de quitaçáo, vá1ido até o seu resgate que somênte podêlá
ocorrer cinco diâs úteis após a homologâçâo da presente licitaÇão'
6,8.2.Comprovaçâo de que o licitânte ten p-Ieno conhecimênto das condiÇões relativas â nâturezâ
da obra ou serviÇos a seren êxecutados, feitâ através dê declaraçáo formal assinada pelo seu
lêsponsávef técnico, contendo a identif.icaÇáo da empresa e do signatário, loca] e data, e

basicamênte con os seguintes telmos: > "DECLARÀMOS sob as penalidadês dê l-ei, que temos pleno
conhecimento das condições e peculiaridades .rnerentes à natureza dos trabalhos relativanente ao

objeto da Tomâda de PleÇos n" 00002/2022, àssumindo total rêsponsabilidade por êsse fato e

informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futulos que ensejem âvenÇas
técnicas ou f-inanceiras com â Prefeitura Municipal de Mogêiro - PB" <.
6,8.2.1.No caso do licita:1te desejar realizàr uma visita ao locâI da obra ou serviços com o

acompanhamento de uin lêsponsáve] do ORC, deverá comunical previamente a Comissão com a devida
antecedência, observado o prazo máximo para rêa]izaÇão dâ referida visita, nêcessária pê!a que

seja feito o agêndaloento junto ao setor competentê do órgão.
6 . I . 3 . Comprovação de capacidade técnico-p!ofissionâ1, feita através de atestado fornecj-do Por
pessoa jurídica de direito púbfico ou privado êú noDê do Respon!áwel táêníco designado pêlo
Licitante, devidamentê registrado junto a entj"dade profissional competente, demonstraodo a

er{ecuÇáo dê servlÇos con caractêlisticâs senelhântês à parcêfa mais relêvaote dô objeto dâ

presente licitação, abaixo discriminada. O referido atestâdo só será aceito se acompanhado da

torrespondente Ce!tidão de Àcervo Técnico - CAT enitida pelo conselho regional de fi§calizâÇão
profisiional competênte e da conprovaÇâo de que o rêfêrido Responsável TécÂico designado pe-rtence
io quadro da empresa ou dele fará partê caso sêja vencêdora do presênte certame. Tal comprovação
podãrá ser feitã através da apresentaÇâo de qualquer um dos seguintes documêntos, a critério do

iicitaote: a) cópj-a da carteira de Trabafho e Previdência social - cTPs assinada ou dâ fichâ de

Registro do tmprãgado; b) instrumento de contrato de prêstaÇão de serviÇos reqido pe1â legislação
civil comum, devidamente rêgistrado oo registro púb1ico, nos telmos do Att. 227, da I-êi Fêderaf
n" 10.406, de 10 de janêiro de 2OO2; c) contrato social, alteraÇão contratual ou equivâ1ente na

formâ da lei, quando o respônsável técnlco foI sócio dâ empresa. serão admitidos os atêstados
refêrentes à execuÇâo de oblas ou serviços si-mj-1ares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou suPerio! a: CONFORME OBJETÔ'
6.8,4.ComprovaÇão de Capacidade técnico-operacional, feita atlavés de atestado folnêcido por
pessoa jüríaici de diráito público ou privâdo eú favot da EEProsa, dêmonstrândo aptidão do

iiaitu.ri" por execuÇão de serviÇos, en caracteristicas semelhantes à parcela lÍais rê1evântê do

objeto da iresente licitaÇâo, abaixo indicada. serão adnitidos os atestados referêntes à exêcuÇão

de obras ou serviços si.milarês de complexidade tecnológica ê operacional equivalente ou superlol
a: CONEORME OBJETO.

7.0.DÀ REPRESENTÀgÃO E DO CREDENCTaITENTo
T.l.OIicitantedeveráseapresentar,paracledenciamentojuntoaConissão,quandofo!oca§o'
através de um lepresentante, com os docunêntos que o cledência!0 a participar destê PrÔcedimento
licitâtório. cada licitante credênciará apenas um rêprêsentâlrte que será o único âdmitido a

intelvir nas fasês do certame na forna irevista negte instrumento, podendo ser substituido
postêriormênte por outlo devidamênte credenciado.
i.2.paru o credànciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos i

7.2,1.Tratando_se do representante legai: o instrumento constj,tutivo da enpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente reg.istrado no órqão competênte, no qual estejam exPressos sêus

ioderes para exercêr dirêitos e assumir obrigaÇões êm decÔrrênciâ de tâ1 investidura;
7.2.2.Tratândo_se de Procrllador: a procur.ação Por instrunento púbIico ou particular da qual

constemosnecêsSáriospodêiespalafirÍ0aIdeclaraçóês,deslstj.ror]aprêseotalasrâzõesde
xeculso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do corrêsPonde[te
instrumentà de constituiÇão da êmplesa, quando for o caso, que comprovê os poderes do mandante

para a outorga. Na hipótese de irocuração seja particular dÔvêrá sÔr têcoÍriecid' e firE €D

êartôlio do rêrpêêtivo signatário '
7'2.3.olepresentantelegaleoproculadordeverãoidentificar.seapresentandodocumentooficiaf
que contenha foto.
?.3,Estes docunentos deverão ser entregues a comissão - âlltes do iníclo dâ sessão Púb1ica - eú

origlnal, por qualquer processo de cópia autenticada Por cartório competente ou menüro da

Conis são.
7.4.4 não apresentaçáo ou ainda a incorreção insanável de qualquêr dos documentos de

credenciamen; impêdirá â participação ativa do represêntantê do ti-citante no plesente certane.
Esta ocorrência não inabifitará sumarianente o concorrente' apeDas perdê!á o dlrêito a

,nanifêstar-senascorresponclentesfasesdoprocessolicitatório.Paratanto,aconlssãoreceberá
regufâImentedorefelidoconco!'enteseusenvelopes,declaraçóê§eoutroselementosnecessários
à particj-pâção no certame, desde que apresentados na folma definida neste instrunento'
?-5_No momento de âbertula da sessâo púÀfica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devldamente credenciado apresêntarà, em separâdo de qualquer dos envelopês, a seguinte
docunentaÇáo:
7 ,5. 1 . Dectarâçâo de ElâbolaÇão Indêpendênte de Proposta - Ànexo 1I'
7,6.Quando os envelope§ locumentaÇão e Ploposta de Preços forem enviados viâ postal' a declalaÇão

indicada no iten 7.5.1 deverá sêr aplesentâda dentro do envelope DocumentaÇão'

8.0
8.1
via

.DÀ EÀBI],I ÍÀçÀO

.os documentos necessários à habilitaÇão dos licj-tantes, deve!âo ser aplesêntados em 01

, dentro dê envelope 1àctado, contendo as seguintes indicaÇões no anverso:
uma)



PREEEITURÀ MUNICIPA], DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO _ TOMÀDÀ DE PREÇOS N".
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

a00a2/2a22

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elêmentos:

8.
8.
8.

2.P
2.7
2.2
2.3

ESSOA JURÍDICÀ:
.ComprovaÇâo de cadâstranento nos teIIno§ do itên 6'1 destê instrumêÂto'
.Plova de inscrição no Cadastro Nacionaf de Pessoa Juridica _ CNPJ.

.prova de insêrição no êadastro de contribuintes estadual ou muÂicj.pa1, !elativo à sede do

ficitante.
8.2.4.A:.o constitutivo, estatuto ou contrato social en vigo!, devidamente Iêgistrado, en se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades po! aÇôes, acompanhado de documentos
dê eleiçáo de seus admi-nistradores. Inscrição do ato coistitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova cle diretoria em exercicio. Decreto de autorj,zaÇão, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeita em funcionaÍneôto no Pais, e ato de registro ou autorizaçào para
funcionamento expedido pelo ó!gâo competênte, quando a atividade assim o exigi!. Registro
comercial, no caso de emprêsa individual. Estas exigênciâs não se âplican ao licitânte que,
quando da etapa de crêdenciamento no cêrtane, já tenhâ apresentado de forma regufar nos termos
do presente instlurnento convocatório, a referida docunentação solicitada nestê subite!Íl.
8.2.5.Batanço patrirnonial e demonstraÇôes contábeis do último exêrcicio socj-aI, já exigíveis e
apresentados na forma da Iei, com indicaçáo das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bên como apresentação dos competentes termos de abertura e encelramento,
assinados por profissional hâbilitado e devj-damente registrados na iunta conêrcial competente,
vedada a sua substituiÇâo por balancetes ou balalrços provisórios. Tratando-se de ênpresa
constitulda há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
prineiro ano de existência no prazo 1êgâ1, poderá apresentar o Balaço de Àbertur:a assinado por
profissional habilitado e devidamêntê rêgistrado na junta conêrcia] cotnpetente.
8.2 , 6. Regularidade para com a Eazenda Fedêra1 - Celtidão Negativa dê Débj-tos Relatlvos aos
Tributos Eêderais ê à Divida Àtiva da União.
B.2.7.Certidõês negativas das Eâzendas Estadual e Municipal da sedê do licitante, ou outro
equival-ente, na formê da lei.
B.2.8.Comprovaçâo de regu.Iar.idade relativa ao Fundo dê Garantia por Teopo de ServiÇo - FGTS,
apresêntando o respectivo Certificado de Regutaridade forneclda pêIa Caixa Econômica Eederal.
8.2.9.Plova de inexistência de débitos inadimplidos perantê a Justiça do Tlabalho, mediante a
apresentação de Cer:tidáo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-À da
consolidação dâs l,êis do Trâba]ho, âprovada pê]o Decreto-Lei n' 5.452, de 1o de naio dê 1943.
I .2 . 10. Declaração do licitantê: de cumprimento do disposto no Art. 7", Inciso XXXIII, da
ConstituiÇão Eedelat - AtrL. 21 , Inciso V, da ],ei 8.666/93; dê supervêniência de fâto impêditivo
no que diz respê1to à participâção nà licitaçáo; ê de submeter se a todas as cláusufas e
condiÇôes do piesente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
B.2.11.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante
credenciado e desejar lenunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à
Fase de HabilitaÇão, concordando com o pr:osseguimento dô certâmê licitatório, conforme modelo -
Anexo III.
B.2.12.Certidâo negâtiva de faIência ou concordata expedida pêIo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (tlinta) diâs da data prêvista para âbertura das propostas,
8.2,13.Registro ou inscriÇâo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsáveis técnicos, quando for o caso, frente ao conselho regional de fiscalizaÇão
profissional conpetêntê, dâ rêgião da sede do licitante.
8.2.14.Alvará de localizaçâo e funcionamento e/ou declaraÇão da Prefeitura do Local da sede da
Firma, informando que a nesma funciona no ende!êço nencionado ôos documentos.

8.3.D
8.3.1

8.3.3
8.3.4
8.3.5

ocuEêntâção específica:
,Comprovaçáo de prestaÇão de garantia - itêm 6.8.1.
.ComprovaÇão de pleno conhecimeoto das condições da obra ou serviÇos - item 6.8-2.
,Complovaçâo de capâcidadê técnico-profissional - iten 6.8,3.
.Comprovação de capacidade técnico-opêlacionaf - item 6.8-4.
.ComprovaÇâo de que o licitante se enquêdra nos te.mos do Àrt. 3o da Lei 123106, se

caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequêno porte e recêbendo, portanto,
tratamento diferenciado ê simp]ificândo na forna definida pê1â 1egislêÇão vigente. Tal
comprovaÇão pode!á ser fêita através da apresentaÇão de qualquer un dos sêguintes docunentos, a
critérlo do licitante: a) declaraÇão expressa fodnalmente assinada pelo profissionaf da área
contábil, devidamente habilitadoi b) certídâo simplificada emitida pela junta comerciaf da sede
do licitaôtê ou equivalêâtê, na forma da lêgislaÇâo peltinente. À ausência da referida declaraÇão
ou ceitidão sinplificadâ, apenas neste caso pâra comprovaÇão do enquadramento na forma da
legislaÇâo vj.gente, não é suficiente motivo para a j-nabilitaÇão do licitante, apenas pêrderá,
durante ô presente certame, o direito ao trâtamento diferênciado ê simplificâdo dispeosado a ME

ori EPP, prevlstos nê Lei 123l06:
8.3.5.1,4 comissáo poderá promover difigência, na forma do Àrt. 43, S 3", da LeL 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitaÍlte é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno polte.

for o



8.4.Os docurnentos de HabilitaÇão deverâo ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
paecedidos por um indice correspondente, podendo ser apreselrtados en oligina1, po! qualquer
processo de cópia auteDticada por cartório competente, nembro da Conissâo ou publicaÇâo êm órqão
da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfêitamente legíveis, sen contêr bol!ôes,
rasuras, enendas ou entleliôhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em enveloPe
devidamente lacrado e indevassáve1. Por ser apenas uma fofinalidâde que visa facilita! os
trabafhos, a ausência do referi-do lndice náo inabilita!á o licitante.
8.5.A faltê de qualquer documênto exigido, o seu vencrmento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originâis para autenticaçâo pela Comissáo ou dâ publicaÇão en órgãô na
imprênsa oficial, a apresentaÇâo dê docunentos dê habilitaÇão fora do envelope esPecífico,
totnar:á o respêctivo licitânte inabifitado. Ouando o documento for obtido via Internet sua
legafidadê será compÍovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes. Poderá ser utilizada, a

critélio da Conlssáo, a documentaçáo câdastra] dê folnecedor, constante dos arquivos do ORC,

para conprovaÇão da autenticidade dê elementos apresentados pê1o licitantê, quando for o càso.

9.0
9.1

. DÀ PROPO§TÀ

.A ploposta deverá ser apresêntada em 01(una) via, dêntro dê envêlope lacrado, contêndo as

seguintes indicâÇões no anverso:

PREEEITURÂ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N". AOAO2/2022
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELOPE PROPOSTÀ DE PRECOS deverá conter os seguinte§ elementos:

g.2,plopostâ elaborada em consonânciâ com o rêspectivo ploieto ê as e§PêcificaÇões constantes
deste instrunento e seus elementos - Anexo I -, em papel tiÍürado da emplesa, quando for o caso,
assinada por seu representante legal, contendo no correspondente item cotado: discrj'ninação,
quantidadã e valoles unitário e totaf expressos em algarisÍnos, acompânhada de:
9.2.1.Planilha de quantitativos e pleÇos;
9.2.2.Cronograma fis ico-financei ro compativel con o prazo de execuÇão dos serviÇos; e

9.2.3.Conpo;iÇão de Custos Unitálios contendo, incfusive, o detalharnento da conposição e da taxa
ae aonificaçãá ou Beôefício dê Despêsas rndiletas - BDI e dos respectivos percentuais platicados,
bem como o deLàfhamento dos encà.rgos sociais.
9.3.Será cotado un único preÇo parà cada item, com â utilização de duas casas decimais. IndicaÇão
em contrário está sujeitâ a corrêçâo observando-se os sêguj-ntes êritérios:
9.3.1.F41t4 de dÍgitosi serão acrêscidos zeros;
9.3.2.Excesso de àígj.tos: sendo o primeiro digito êxcedentê menor que 5, todo o excesso sêrá
suprimido, caso cont-!ário haverá o axredondamento do dlgito anteliol Para nais e os demais itens
excedentes suPrimidos.
9.4.ÀP1anj-lhadequantitativosepreÇos,ocronogranafisico-fj-nanceiroeaComposiÇãode
custos Unítários, dêvêrâo sel assinêdas po! Responsável Técnico da empresa' Propostas que

apresentem o mesmo Responsávef Técnico serâo dêscl'assificadas '
9_.5.a proposta deverá ser redigida êm língua poltuguesa e en moeda nacional' elaboradâ com

clarezá, iem alternativas, rasur-as, enendâs e/ou êntlelinhas. suas folhas rubricadas ê a últirna
datada e assinada pelo responsávê1, com indicâÇão: do vaLor total da proposta em algarismos/
dos prazos de entrega ou execução, das condiÇões de paganento, da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 diâs, e outras informâçôês ê observaÇôes pêrtinentês que o licitante julgar
necêssárias,
9,6.Existindo discrepâocia entre o preÇo unitáÍio e o vafor totaf, resultado da multiplicàçâo
do prêÇo unitário pela quantidâde, o preÇo unitário prevâ1ecerá'
9.7.Ei;a estabelecj-do que havêÔdo divergência dê preços unitários pala um mesmo produto ou

serviÇo, prêva.lecerá o de menor valo!.
9.8'NocasodealteraçãolecessáriâdapropostafeitapelaComissáo,decorrenteexclusivanente
de incorreÇõês na unidadê de rnêdida utilizada, obsetvada a devida propo rcion al idade, ben como

na multipticação e/ou 5omê de valoxes, prevalecerá o valol corrigido'
9.9.À náo indÍcaÇão na proposta dos prázos de entrega ou exêcuÇão' das condj'Çôes de pagarnento

ou de sua validade, ficará subentendiào que o licitantê aceitou integral,nênte as disposiÇões do

ato convocatório e, poltanto, serão consiàeradâs as dêterminaÇões nê1e conti-das parâ âs refêridas
exigências nâo sendo suficiente notivo para a desclassificaÇáo da proposta'
9.1ó.É facultado ao licitantê, apresentár a proposta no próprio nodel-Ô fornecido pelo oRc' desde

que estej a dêvidamente preenchido.
s,1r.s"rã descfassificada a propo§ta que deixar dê atendex as disposiÇões deste instrumento'

10. O.DO CRI!ÉRIO PÀRT JI'LCÀIdENEO

10.1.Se!á declarâdo venceclor deste certamê o licitaôte que, atendidas todas as êxigências do

presente instrumênto, aPresentâr proposta com menor valor g1oba1 no corrêspondênte item cotÀdo'

ietacionado Âo Ànexo r - Termo de Rêferência -, na coluna código'
1O.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas' e após obêdecido o disposto nos

Àrts, 44 e 45 da l,ej. comp.rementar 123/06 e no À!t' 34, § 2", da Leí 8'666/93' a classificaÇão

preferência dese fará através de solteio.
10.3.Na presente licitaçáo será assegurada, como c'itério de desempate'

contratação Parâ as microêmpxesas e empresas de pequeno portê'



1O.4,para efeito do disposto neste lostrumento, entende-se poI empate aquelas situaÇões êm que

as propostas aprêsentàdas pelas microeúplesas e êmplesas dê pequêno porte sêjan i9uâ1s ou até
1Oâ (dez por cento) superioles à propostâ mâis bem classificadâ'
lO.5.Ocorrendo a situação de empate conforlne acima dêfinida, ploceder-se-á da seguintê formâl
10.5.1.A microêmpresa ou empresa de pequeno porte mals bêm classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considetada vencedora do cêrtame, gituação em quê será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10,5,2.Não ocorrendo a contlataçâo da microemprêsa ou empresa de pequêno porte, na forna do item
antêrior, seráo convocadas as dêmais lemanescêntes que por vêntura se enquadrem na situâçâo dê
empate aciÍna definida, na oldem de classificaÇão, para êxêlcicio do Í1êsmo direito;
10.5.3.No caso de equivalêncía de vêlores apresentados pelas microemprêsas e emplesas dê pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabêlecido como situaÇâo de eÍIpate, sêrá realizado sorteio
entre elas para que se .identifique aquela quê primei!o poderá apresentar melhor ofe!ta-
1O.6,Na hipótêsê de âão-contrataÇâo nos telmos acimâ prêvistos, em quê foi obselvada a situaÇão
de empate e assegurado o tratamentô diferenc.iado ê micioempresa e empresa de pequeno pôrte, o

objeto ficitado se!á adjudicado êm favor da proposta originâlrnente vencedora do cêrtame.
10-7.A situaÇâo de empâte, nâ forma acima definidâ, sonentê se aplicârá quando a melhor oferta
inicial oâo t]-ver sido apresentadâ po! microenpresa ou êmpresa de pequeno Porte.

11.0.DÀ ORDE}í DOS TRàBA,.EOS
11.1,Para o recebimeôto dos envelopes e inicio dos trabalhos será ôbsêrvâda uma tolerância de
15 (quinze) hinutos após o horário fixado. Encerrâdo o prazo para recebimento dos enve-Lopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dêc]âlada âbêrta à sessâo púbIica pel-o Presidentê, sêrá êfetuado o devido credenciânento
dos interessados, Somêôtê participará ativamente da reuniáo um representaôte de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida po! quâ1quer pessoa que se interessar.
11.3.O náo cohparecimênto do represêntante de qualquer dos Licitantes não inpediiá a efetivaÇáo ,^.
da reunião, sendo que, a simplês participaçáo neste certamê implica na tota.l aceitação de todas
as condiÇões estabelecidas neste lnstrumento Coovocatório e seus anexos.
11.4.8n nênhuna hipótese será concedido prazo para a aplesentaÇâo de documentaçáo e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido ê não apresêntado na reuniâo destinada
à habilitaÇâo.
11.5.4 Comissâo receberá de cada repreaentante os envelopes DocumentaÇâo e Proposta de Preços,
ê rubricará juntamente com os participântes os fechos do segundo.
ll.6.Posterioxmente âbrirá os envelopês Documêntação7 rubricará o seu conteúdo ê solicitará dos
licitantes que examine!( a documentaÇão âê1ês contidás. ouaisquer impugnaçóês levantadas deverão
ser comunicadas a Comissáo, quê âs consignará na Ata de reuniào.
ll.T,Prosseguindo os trabalhos, a Conissão analisârá os documêntos ê âs impugnâçôês porvêntura
formulâdas pelos ficitantes, dando-Ihês ciênciâ, em seguida, do resultado da fase de HabilitaÇão.
Entretanto, se assim julgar: necessá!io, poderá divulgar o resultado numa nova reuniào,
registrêndo-se na Ata, ou rnediantê publicâÇão na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por
escrito, obsêrvadâ, nêstes casos, a devida antecedência necêssária - não infeiior a 48 (quarenta
e oito) horas.
11.8.Ocorrendo à desistência êxpressa dos licitantês ao direito de recorre! na Fase dê
Habilitaçáo, conforme plevisto no Àrt, 43, fÍI, da Lei 8,666/93, na roesna sessâo podêtá havêr a
aberturâ dos envelopes Propostas, caso contrário será nârcada nova datâ, com observâncj-a ao
prazo Iecursal estabelecido na 1egis1âção pertinente.
11,9,O ênvelope Ploposta dê PrêÇos, devidameÀte fechado e fâcradô, sêrá devolvido ão licltante
inabilitado, desde que nâo tenha havido recurso ou após sua dênêgaÇão.
11.10,Encerrada a Eâse de HabilitaÇão e observâdos os ditanes deste instrumento, a Conissão ,.\procederá então à abertura dos ênvelopes Proposta dê PreÇos dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o examê da documentaÇão neles contidas a todos
os participantes, os quais poderão efetuâr impugnaÇôês, devidamente consignadas na Ata de
reunião, quando for o caso.
11.11.4 Conissão examinará os elernentos apresentados, as observaçõês eventualmente apontadas,
declaraôdo, êm seguida, vencedor o licitante que, atêndidas as exigências e consj-clerados os
critérios definidos neste instrumentor apresentar ptoposta mais vantajosa para o ORC.
17.12.Da reut'liâo lavrar-se-á Ata circun s tanciada, na qual se!âo registradas todas as ocorrências
e que/ âo final, será assinâda pela Comissão e licitantes presentes.
11.13.Em dêcorrência da Lei Complernentar 123l06, a comprovaçâo de regul-aridade fiscâ.I e
tiabalhista dàs microê$presas ê empresas de pequeno porte somente se!á exigida pâla efeito de
assinatula do contrato, observando-sê o segulnte procêdimênto:
11.13.1.Às microêmpresas ê empresas de pêqueno porte, po! ocasiâo dâ participação nesta
licitação, dêveráo apresentar. toda a documentaÇão exigida para comprovâção de regularidade
fiscal e trabalhista, dent!e os documêntos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitaçâo e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição,
11.13.2.Havendo algumâ restriÇâo na cornprovaÇão da regularidade fiscal ê trabalh.ista, será
àssegurado o prazo de 05 (ci.nco) dias úteis, cujo termo iniciaf corresponde!á ao notnento êm que
o Ij-citênte for declârado vêncedor, prorrogáveis por igual periodo, a critérlo do ORC, para a
regularização da docuneatação, pagamentô ou parcelamênto do débito, e emissão da êventuais
certidóês negativas ou positivas con efeito dê certidâo negativat
11.13.3.À não- regu lari z aÇão da alocumentaçâo, no plazo êcima previsto, implicará dêcadência do
direito à contratação, sem prejuizo das sanÇóes previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes lênanescentes, na orden dê classificaÇâo, pâla assinâtura
do contrato, ou revogar a licitação,

ü



11.14.Os documentos âprêsentados pelos licitantes no Credênclanênto ê os elementos constantes
dos envelopes Documeotaçáo e Propostâ de PreÇos que folem abêltos, 6erão retidos pefa comissáo
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Proposta de PleÇos, ainda
Iacrâdo, do licitante inabilitado que não for retirado por seu representante legal no prazo dê
60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do presênte certame, será sumariamente
des truido -

12.O.DO CR:TÉRTO DE ÀCE:TÀTT',IDÀDE DE PREÇOS
12.1,Hâvendo proposta com valor para o respectivo i-tem relacionado no Anêxo I - Termo dê
Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1,1.superior ao estj-mado pêlo ORC/ o item será desconslderado; ou
L2.L.2,cotr, j-ndícios que conduzam a uma presunção relativâ de inexequibj- 1idâde, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, S 1", da ],ei 8,666/93, em tâl situação, não sendo possivef a imediata
coofirmação, podê!á se! dada ao lj-citante a opoatunidâdê dê demonstrâr a sua exequibilidade,
sendo-fhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraçào do item,
12 . 2. salj-entâ-se que tais ocorrênciâs náô dêsclassificâm automâticàmênte a proposta, quando for
o caso, apenas o item corre§pondênte.
12.3.0 valor estiinâdo que o ORC se propôe â pagar pelo objeto da prêsente licitâÇão - Val-or de
Rêferência -, que reprêsenta o somatório total dos pleços relacionâdos na respectiva planilha
dos serviços a serêm executados, rêfêrentê ao correspondentê item, está devidânente inforamadô
neste instluneito convocatório - Ànexo I.

-Iegâis, su
nos Àrts.
cinco por

j eltará
86 e 87

1{. O.DÀ SOa',OLGÀÇãO E ÀD,,I,DICÀçÃO
14.1,Concluido o julganento das propostas apresentadâs, a comissão emitirá refatório conclusivo
dos tlabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do oRC, juntanente
com os êlenentos constitutivos do procêsso, nêcêssários à Honologâção e ÀdjudicaÇão da respectiva
-Licitaçào, quando for o côso.
14.2,4 âutoridade superior podêrá, no entanto, têndo em vista sempre a defesa dos j.Dteresses do
ORC, discordar ê dêixar de hoÍnologâ!, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela
Comissão, !êvoga! ou considê!êr nula a Licitêçâo, desde que aprêsente a devida fundamentaÇão
exigida pê1a legj-s]ação vigentê, rêsguardados os dirêitos dos ]icitantes,

15.0.DO CONITRÀTO
L5.1.Àpós a hono.IogaÇão pela Àutoridade supêrior do oRC, o licitantê vencedor será notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebi!íeÀto da notificação,
assinar o respêctivo contlato, quando for o caso, elaborado em confornidade con âs nodalidades
pêrmitidas pela l,ei Eederal n." 8,666/93, podendo o tnesmo sofrêr a1têlâçóes nos termoa definidos
pefa refelida norrna.
15.2.Nào ateodendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do plazo de
vâIidadê dê suâ proposta, o licitaÀte perderá todos os direitos que porventura teôha obtido cono
vencedor da Ilcitação,
15.3.É perni.tido ao ORC, no caso do Iicitante vencedor nâo comparêcêr para assinatura do contrâto
no prazo ê condiçôês estabêfecidos, convocar os licitantes rêmânescêntes, na oldem de
classificaçâo, para fazê-Io em igual plazo e nas mesmas condiÇôes do licitante veocedor,
inclusivê quânto ao pleço, ou rêvoga! a presente licitaÇão,
15.4.ô contrato que eventualmente venha a ser assinàdo pelo licitante vencedor, poderá se!
afterado com a devida justificativa, unilateralúêntê pelo Contrâtânte ou por acordo entre as
partes, nos câsos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, dê pleno dj.reito, conforme o disposto
nos Àrts. "11, 'lB e 79, todos da l,ei 8.666/93; e êxêêutado sob o lêgimê de emprêitada po! preÇo
g1oba1.
15.5.o Contratado ficâ obrigado â aceltâr, nas nesmas condições contratuais. os ac!éscimos ou
supressões que se fizeren Das obras, até o rêspêctivo 1iÍnite fixado no Àrt. 65, § 1'da Í,ei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suplessão pode!á exceder o linite estabê1ecido, salvo âs supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
15.6,À diferença perceDtual entre o vâlor global do contrato e o preÇo globaI de referência náo
poderá se! reduzida en favoa do contratado em decorrência de âditanentos que modifiquem a
pfanilha orÇamentária,
15.7,Na hipótese de ceLebraçâo de aditivos contratuals para a inclusâo dê novos selviÇos, o
prêÇo dêsses serviÇos será calculado considelando o custo dê têferência e a taxa dê BDI
especificada no orÇamento base da ticitação, subtraj-ndo desse prêço de referênciâ a difêreôça
percentual entre o valor do orçamênto base e o valor globaf do contlato obtido no certamer com
vistas a garantir o equilibrio econôni-co floànceiro do cootrato e a manutenÇão do percentual de
desconto ofertado pê1o CoDtratado.

16. o.DÀs sÀNÇÔEs ÀDMrNÍ s rRÀrrvÀs
16.1.À recusa injusta em deixar de cump!ir as obrigaÇões assumidas e preceitos
o contratado, garanlida a prévia dêfesa, às sêquintes pênalidades previstas
da l,e1 8.666l93: a - advertência; b - multa dê mor.a de 0,5? (zero vírgu1a o)

13.0.DOS BECT RSOS
13.1.Dos atos decoraentes deste plocedimênto licitatório, cêbêrão recursos nos termos do Art,
109 da ],ei Eederal n.o 8.666/93.
13.2.o recurso será dirigido à autoridadê supêrior do oRC, por intêrmédio da cornissão, dêvêndo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expêdiente das 0B:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereÇo: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.



âplicadasobreovalordocontratopordladêatla§onaentrega,noinÍcioounaexecuÇãodo
otl"to oru contratado; c - multa Oe iOg (dez por cento) sobrê o valor contratado pê.Ia inexêcuÇão
tolal ou parciaf do contrato; d - suspensão temporária de participai em licitaçáo e.j-mpêdamento

de contratar com a AdrrdnistraÇâo, por prazo de até o2 (dois) anos; e - dêclaraÇáo de inidônêidade
para Licitar orl contratar corÍl a ÀdministraÇão Públicâ enquanto perdurarem os motivos
àeterminantes da puniÇão ou até que sêja promovida srla reabtlitação perante a própria àutoridade
que aplicou a pe;afidade; f - s imultane amente , qualquei das penalidades cabíveis fundàmêntadas
nà Í êi I - trar6/ 9J .

1.6.2.se o valor da mu-Lta ou indenizaçáo devida não fo! recolhido no plazo de 15 (quinze) dias
após a conunicaÇão ao Contratado, será automaticamênte dêscontado da prineira pôrcela do

p;gar.eoto a que o Contratado viêr a fâzer jus, acresci-do dê juros moratórios de 1t (um por

àuÀto) uo mês, ou, quando fôr o casoT cob!âdo judicialmentê'
16.3.Apósaàplicaçãodequaisquerdaspenalidadesprevistas,Iealizar.se-áconunicaçãoescrita
ao coniratâdo; e publicado oa imprensa ofj.ciâ1, exctuidas as penatidades de advertência e mufta

dê !.ora quando for o caso, const;ldo o fundâtíento 1egal dâ punição. informando aioda qrle o fâto
será registrado e publicado no cadastro corresporldentê '

17.0.DÀ COMPRÔVÀçÃO DE EXTCI'ÇiO E RECEBIIGIIIO DO OBiIETO

17.1.Executadâ a presente contrataÇão e obsêrvadas as condiÇõês de

pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu obieto pelo
caso, à disposiÇões dos Arts. 73 a 76r dâ Lei 8.666/93'

18. O.DO PÀGÀT,íENIO
18.1.o pagamenlo será êfetuado nediante processo legulâr e em observância às normas e

procedin;nios adotados pêto ORc, da seguinie naneira: Parâ ocorrêr no plazo dê trinta dias'
contados do Período de adimPlemento '
18.2.0 desembolso máximo do periodo, não será superior ao valor clo respectivo adimplenento' de

acorclo com o cronograna aprovadÔ, qualldo for o ca§o, e sempre êm conformidàde com a

disponibilj-dade de recursos financêilos.
18.ã.Nê.hun valor será pago ao Contratado enquanto pendênte dê liquidação qualquer obrigação
fioanceira que the for 1.po"tu, e!0 virtude de penalidade ou inadimplência, a qual podêrá ser
conpensadâconopaqamentopendente,semqueissogeredi!eitoaacréscimodequalquernaturê2a.
tg.q.Nos casos dá eventuais atlasos de pagamento nos termos destê iostrünento, e desdê que o

contratado nâo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admitlda a compensaÇâo

financella, devida desde a data linite fixada paia o pagamento até a data colrespondellte ao

efetivo pagamento da palcêla. os encargos molatórios devidos em razâo do atraso no pagamento

serão caiculados com utilizaçáo da segrlinte fóínula i EM = N v vP ' I, ondê: EM = encargos
molatórios; N = número de dias entre a data prevista Para o pagamento e a do efetivo Paganento;
vp: valor da palceta a ser paç,a; e I = ildicê de compensaçâo financeila, âssim apurado: I =

(TX + 1OO) + 365, seôdo TX : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou' na

sua faltâ, un novo indicê adot;do pelo Govelno Eêdera1 que o substituâ, Na hipótese do refêrido
índice estàbelecido para a conpensaçáo financêila venha a seI extinto ou dê qualquer forna não

possâ nais ser utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser dêterminado pela
fegistaÇão êntão em vigo!.

19. 0. DO REÀ.rrSfÀ!.íENlrO
19.1.os preÇos contrâtados são fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano'
19.2,Oeniro do prazo dê vigência do contrato ê rnediante solicitaÇão do Contlatado, os preços
poder:ão sofrer ieajuste após o interregno de um ano, na mesma propotção da variação verificada
oo Índice Nacional da Constr:uÇâo Civil - INCC acumulado, tonando-se por ba§e o nês de apresentaÇâo
da respectiva proposta, êxclusivamente para as obrigaÇôes lniciadas e concluídas após a

ocor!ência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsêquentes ao primelro, o interregno minimo de un aDo sêrá contado a partir
dos efeitos financeiros do último leajustê.
19.4.No caso de atraso ou não divufgàçâo do índice de rêajustamento, o Contratante Pagar:á ao

coÀtaatado a importáncia calculada pela ú1tima variaÇão conhecida, l-iquidando a diferença
correspondente fao togo seiâ divulgâdo o Índice definitivo' Eica o Contratado obligado a

aprese;tar menória de Já1cu]o referente ao reajustamênto dê preÇos do valor remanescentê, semple

que estê ocorrer,
i9.5.5." âferições finais, o lndicê,tilizado para rêajustê será, obrigatoriamente , o definitivo.
19.6.Caso o índice estâbel.eCidO para rêajustârnento venha a seI extinto ou dê qualquel fofina não

possa nais ser utilizádo, será adotado, en substituiÇão, o que vier a 5êl deterninado pela
legislaÇáo eotão em vigor.
19,?.Na ausêt)cia de pÍêvisão legal quânto ao iodice substituto, as partes êlegerão novo

oficiaf, para reajusiamênto do preÇo do valor remanescente, por Íneio dê termo aditivo'
19.8.o reajuste poderá se! realizado por apostilanento'

20.0.DÀs DrsPosrÇoEs
20 - 1.Não será devida
ao certame, qualquer
20.2.Nenhuma pessoa
de uma Licitante.

adinplemento das obrigaçôes
ORC obêdecerão, conforrne o

indice

)
§CIRAIS

aos proponentes Pê14 elaboração e/ou
tipo de indenização.

fisica, ai.nda que crêdenciadâ Por

apresentação de documentação re lativa

procuraçáo legal, poderá represeotar mais

20.3.4 presente licitaç
decorrente de fato suPe
ilegalidade, de oficio
fundamentado.

ão sonente poderá vir a sel revogada por razões de interessê público
rvêniente devidamente comprovado, ou anufada lro todo ou êln partê, por
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devldamente



20.4,Caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da prêsentê licitaçáo sejam dêclaradâs
feri-ado e não havendo ratificação da convocação, ficàm transferidos automaticamente para o
prinelro dia útit subsêqueÂtê, no mesmo local e horâ antêriorÍnente p!êvistos,
20,5.O ORC por conveniência administr:ativa ou técnica, se reserva no direito dê paralisar a
qualquer tempo a execuÇão da contratação, cientifj.cando devidamente o Contlatado.
20.6.Decairá do direito de impugDal pêlante o oRC nos termos do presênte instrumento, âque1ê
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do jul-gamento, falhas ou
irrêqularidadês que o viciarâm hipótesê en que tal cohunicâdo não têrá êfej.to de !eculso.
20.7.Nos valores apresentados pelos ficitantes, já dêvêrão êstar incluldos os custos com
aquisição de material, não-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobrê os respectivos preços.
2O.8.As dúvidas surgidas após a apxesentação dâs propostas e os casos omissos neste instr\rmento,
ficarão única e exclusj-vamente sujeitos a interpretaÇáo da Comissão, sendo fâcultadê a meslna ou
a autoridade super:ior do oRC, em qualquêr fase da licitaçâo, a promoÇão de diligência destinada
a esclarecer ou a compleneatar a instruçâo do processo.
2O.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro
cotnpetênte é o da comarcâ dê Itabaiana

Mogeiro -

ELA CI,EBSON JO

te da comiss ão

PB, O Eevereiro de 2022 -de



ESTÀDO DÀ PÀRÀTBÀ
PREE'EIÍURÀ MI'NICIPÀ.I, DE }OGEIRO

COMI SSÀO PER}'ÀNE}ITE DE LICITÀçÀO

ÀNEXOI-TOMÀDÀDE

TERMO DE REFERÊNCIA

CODI
1

PREÇOS No O0O02/2O22

'ESPECIFÍCAÇÔES

1.0.DO OB,TETO
1.l.Constitui objeto desta licitação: coNTRÃTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A

INTEGRÀ PÀRÀIBA.

2.O
2.L
êa
2.2

. JI'STIFICÀTI1IA

.Considerando as necessidades do oRC, tem o presentê têrmo a finalidade de defj-nir,
dêquadameote, os procedimentos nêcêssários paiâ viabilizar â contrataÇão em tela'
.As car:acteristicâs e especificaçôes do objeto orâ licitado são:

técnica

UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE PREÇO !'NIT.
11.114.14:,:2

PREÇO TOIÀI,

XECUÇÃO DE SERVIÇO PÀRÀ CONSTRUçÃO
INTEGRÀ PÀBÀÍBÀ

GO DISCRTMI NÀqào
E DE CRECHE TIPO UND

_.J
torÀr 1.116.745,22

3. O.OBRTeBÇôES DO CONrRÀ!ÀDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntês à legistaÇão fiscal, civi1,
tlibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compronissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando con as despesas decorrentesT os materiais ou serviÇos que apresentaren
alteraÇões, deter:ioraÇôes, imperfeiÇôes ou quaisquer irregularidades discrepântes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, aj.nda que constâtados após o recebi!0ento e/ou pagamento.
3.3.Náo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, saLvo mediante prévia
ê explessa autôrização do contratantê.
3.4.MantêI, durânte â vigência do contrato ou outros instruneotos hábeis, em conpatibilidâde
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habifitação e quâlificação exigidâs ôo
respectivo plocesso licitatór.io, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.
3,5.Emitir Nota Fiscal- correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentaÇão
na fâse de habilitaÇâo.
3.6.Exêcutâr todas as obrj-gaÇôes assunidas con observância a melhor técnica vigeote, enquadrando-
sê, rigorosanentê, dêntro dos prêceitos legais, normas e espêcificaçôes técnicas
correspondentês.

4.O.DO CRITERIO DE ÀCEITÀAILIDÀDE DE PREÇOS
4.1.Hâvendo proposta comvalor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência
- EspecificaÇôes, na coluna código:
4.1.1.Supelior ào estimado pelo ORC, o iten será desconsiderado; ou
4.7.2.com indicios que conduzâm a uma presunçâo relativa de inêxequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, I1, S 1', da lei 8.666193, em ta1 situâção, não sendo posslvel a inediata
confirmaçâo, poderá ser dâda ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis pala comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, fI, sob pena de desconsideração do item.
4.2.Salienta-se que tais ocorrênciâs não desclassificam autômaticâmente a proposta, quando for
o caso, âpenas o item correspondente.
4,3,O valor estimado que o ORC se plopôe a pagar pelo objêto da presênte licitaçâo - valor de
Referência ', que rêpresênta o somatório total dos preÇos relacionados na respectiva ptanitha
dos serviços â serem executados, referente ao correspoodente item, está acir0a indicado.

5. O.!4ODEI,O DÀ PROPOSTÀ
5.1.É partê integrante deste Telmo de Referência o modelo de plopostâ de prêços corrêspondênte,
podendo o licitantê apresêntar a sua proposta no próprio modelo foroecido, desde que seja
devidamênte preenchj-do, confonne faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

(
LENTLSON DE ÀNDRÃDE ÀI,VES
SECRETÁRÍO

§



ESTÀDO DÀ PàRAIBÀ
PREFEITT'RÀ MUNICIPàI Dg I'íoGEIRO

coÀ{rssÃo pER}Â}:rENrE DE LrcrrÀÇÃo

À}IEXO 01 ÀO TERMO DE RBTTRÊNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMADA DE PREçOS N" AAOO2/2022

PROPOSTÀ

REr.: roMâDÀ DE PREçOS No 0000212022

OB.]ETO: CONTRÀTÀÇÁO DE EMPRESA PÀRÀ CONSTRUÇÃO DB CRECHE TlPÔ À INTEGRÀ PÀRÀIBÀ.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos temos da ticitação em epígrâfe, aPresentamos proposta conforne abaixo:

VÀIOR TOTÀI DA PROPOSTA _ R$

PRÀ20 - Item 5.0:
PAGAMENTO - lten 18.0:
VATIDÀDE DÀ PROPOSTA - IIEN 9.0:

de

Responsável

PREÇO IOTÀ].QUÀNTIDÀDE PREÇO UNI!.UNIDÀDE
UND 11 SERVIÇO PÀRÀ CONSIRUÇÂO DE CRECHE TIDE

DI

À INTEGRÀ PÀFÂ18À

\



ESÍÀDO DÀ
PREEEIÍURA UUNTCIPÀJ, DE MOGEÍRO

COMISSÀO PERMÀNE}TIE DE LIC ITÀÇÀO

ÀNEXO rr - !cÊ,íÀDÀ DE PREçOS 11" O0oo2/2022

MÔDE],OS DE DECLARÂÇÔES

REE.: ÍO|,ÍÂDÀ DE PREÇOS N" AA0A2/2022
PRÊFE]TURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

.0 - DECIÀRÀÇÃO de cumpi:imento do disposto no Àrt. 7o, Incj.so XXXIÍÍ, da CE

, da Lei 8.666/93.

o proponente aci-na quâlificado declara ter conhecimento e
respectivo instlumênto convocatório e submeter-se as condiÇôes

ÉolriA 01/ 02

Art. 27, Inciso1

o proponente acima quali-ficado, sob peoas da Lei e êm acatamento ao disposto no Àrt. ?" inciso
XXXllI da Constituiçâo Fedêralr Lei 9.854, dê 27 de outubro de 1999, declara não possui! em seu
quadro de pessoal, funcionários menores cle dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubrê ê nêm menolês de dezesseis anos, en quâIquêr trabalho; podendo êxistir rnelrores, â
partir dê quato!ze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da fegislaÇâo vigênte.

conforme exj.gêncra contida na lei 8.666/93, ArL. 32, §2o, o proponeôte acima qualificado, declara
não haver, àté a presêntê data, fato impeditivo no que diz respêito à habilitação/participaÇâo
na presentê licitaÇáo, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando cientê da
obrigatoriedade de informar ocorrências postêriores. RêssaItâ, âinda, nâo êstar sof!êndo
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administraÇão Eederal, Estadual, Municlpal
ou do Distrito Federâ1, arcando civil e criminâlmentê pela presente afirmâçáo.

2.0 - DEcl,ÀRÀÇÃo de superveniêncj-a de fato impeditivo no que diz respeito â par:ticipação na
l-icitação.

3.0 - DECIÀRÂÇÁO de submete!-se a todas as cIáusulas e condiÇôe5 do correspondente lnstrumento
convocatório.

aceitâr todâs as cláusulas do
nele êstipuladas.

Local ê Data,

NOME/ASSINÀTURÀ/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃO:
AS DÊC'-ARÀÇÕES DEVERÃO SÉR EIABORÀDAS EM PÀPEL T]MBRÀDO DO ],IC]TANTE, OUANDO FOR O CASO.

ffii

r

\



REE.: TO},ÍÀDÀ DE PREÇOS Na 00002/2022
PREEEITURÀ MUNICÍPÀ], DE MOGEIRO

PROPÔNENTE:
CNPJ:

FOLHA 02/ A2

oaa02/2022 náa
qualquer outro
âdjudicação do

4.4

Loca] e Data

DECIARÀÇÃo de el-abolação independentê de proposta.

(identificâção completa do lepresentante do licitânte), como rêpresentânte devidamente
constituído de (ldentificação completa do licitante ou do coosór:cio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomâdâ de PreÇos no

OOOO2/2022, declara, sob âs penas da ]ei, êm êspecial o art. 299 do códiqo Penal Brasilêilo,
que :

ê) a proposta apresêntada para pârticipar da Tonlada de PtêÇos \' 00002/2022 foi elaboradâ dê
maneira independentê Pelo licitante, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou en pâlte,
direta o indiretamente, lnformado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Tomada dê PreÇos n' 0A002/2A22, por qualquêr meio ou por qualquer pessoâ;

b) a intenÇáo de apresenta! a proposta elaborada para pârtici.par da Tonada dê Prêços a" 00002/2022
não foi infornada, discutida ou rêcebidâ de qualquer outro pârticipante potencial ou de fato da

Tomêda de Prêços no OOOO2/2022, por qualquer neio ou por qualquêr pessoai

c) que não têntou, por qualquer mêio ou por qualquer pessoa, lnfluir nà decisão de qualquer
or-rtio particlpante potenéiat ou de fato da Tomada de PreÇos n' 00002/2022 quanto a participar
ou não dà referida lj.citação;

d) que o contêúdo da proposta apresentada para participar dâ Tomada dê Preços
se!á, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
participante potêncial- ou de fato da Tonâda de PleÇos n' 00002/2022 antes
objêto da refêrida licitaÇáo;

e) quê o contêúdo da proposta apresentada para participâção da Tonada dê PleÇos ít" 00002/2022

não foi, no todo ou en patte, direta ou indiretanente, discutido ou recebido de qualquer
integtante da Prefeitura Municipal dê Mogeito antes da abertula oficial das Propostasi e

f) que êstá plenâmênte ciette do teor e da extensão desta declaração e quê detém plenos podeaes

ê infotmações para fj.!má-14.

com
da

NOME/ÀSS INÀTIRÀ/CARGO
Represertante tegâI do ploponente

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DECIÀRÀÇÔES DÊVERÁO SER EI,ÀBORÀDAS EM PAPEI TIMBRÂDO DO IICITÀNTE, OUANDO EOR O CASO'



ESTÀDO DÀ
PRE!'EIfI'RÀ MU}IICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÃO PER},BNENIE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO rrr - ro0{eDÀ DE PREçOS N" 00002/2022

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCTA

REF.: TOMADÀ DE PREÇOS N" 0A002/2A22
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 TERITO DE RENÚNCIÀ êo lecurso conforme prêvisto no Àrt. 43, Inciso 1I1, da Lei 8.666/93.

l,ocal e Datâ.

o proponente acima quâlificado, declâra, na folma do disposto no Art. 43, III, da Lêl 8.666/93,
aceitar o resu.ltado divulgâdo pela Comissão, quê analisou a documeotação prelininar do procêsso
em epigrafe, efetuâda nos terÍnos do respectivo instrumento convocatório, desistj-ndo, assim,
exptêssamente de qualquer interposiçâo dê rêcurso previsto na legislaÇão vigênte/ bem como âo
prazo corrêspondente e concordândo, portanto, com o prosseguimento do celtame, Dêclara ainda
que, em havendo a ocolrência de qualquer igualdade de valores êntrê sua propostâ ê â dos demais
licitantês ê âpós observado o disposto no Àrt. 3o, § 2', da Lei 8.666/93, fica autorizado a
realizaÇâo do sortêio para definiÇão da respectiva classificaçâo, nâo sendo necessário a sua
convocaÇâo para o correspondeÂte ato públ.ico, conformê prêvisto no Art- 44, § 2', do referido
diploma fegal.

NOME/ÀSS lNATURÀ/CÀRGO
Reprêsentânte 1egâl do proponênte

OBSERVÀÇÃO:
O TERMO DE RENÚNCIÀ DEVERÁ SER E],ÀBORÀDO EM PÀPEÍ, TIMBRÀDO DO I]CITÂNTE, QUANDO EOR O CASO.

r&r

(

V



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍSÀ
PREFEITT'RÀ MONICIPÀT DE I.{OGEIRO
cG{rssÃo pERr{ANE}xrE DE r,rcrrÀÇÀO

ÀltExo rv - ToÀÀDÀ DE PREÇOS No 00002/2022

MINUTÀ DO CONTRÂTO

ÍotíãDÀ DE PREçOS lrô 00002/2022
PROCESSO ADM]N]STRÀTIVO N" 'TP AAOA2/2022

coNrRÀEo N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRÀM A PREEEITUBÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PÀRÀ EXECUÇÃO DE OBRÀ CONFORT,IE DÍSCRIMINÀDO
NESTE INSTRUMENTO NÀ FOFI4À ABÀIXO:

pefo presêntê instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal dê Mogeir.o - Av.
P!êsidente João Pessoa, 4l - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 0I . I 6 6 ' 5 0 1/ 0 0 0 1- 6 7 , nêste ato
representada pefo Prêfêito Àntonio José Eerrej,ra, Blasifeiro, So]têiro, Enpresârio, residente e

domiciliado na sltio Pintado dê cina, 138 - Ârea Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199.644-91,
Câtteila de ldentidade n" 3360118 SSPPÀ, doravantê simplesmente CONTBÀTANTE, e do outro lado

,, CNPJ n" neste ato representado
po! .... residente e doniciliado na . '. ',
CPE no , Cârtêira dê Ídênt.idade D" '.'.,
as partês contratantes assinar o presente contlato,
seguintês:

doravânEe s i mp.Lesmente CONTRATADO, decrdiram
o qual se regerá pelas c1áusulas e coodiÇões

CT.I{ÚSUI,À PRII'EIRA - DOS FT'NDÀ}'ENÍOS:
Este contrato decorre da licitaÇâo modalidâdê Tomada dê P!eÇos no A00A2/2022, procêssada nos
ternos da l,ei EederêI n' 8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Conplênentar n" 123, de 14 de

Dezenbro d.e 2Oa6i e legislação pertinente, consideradas as a.ItelaÇões postêlj.ores das iêfêridas
nolmas.

cr,Áusl,I.À sEGlIrDÀ - Do oBJETo:
o presente conttato tem por objeto: coNTBÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO À
INTEGRÀ PARAIBÀ.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta aptêsentada, especificações técnicas cor re spondente s, processo de LicitaÇão nodalidade
io,nãau a. preços no AOOO2/2022 e instruções do contratante, documentos esses que ficam fazêndo
partes integrantês do presente contrato, independênte dê transcriÇão; e sob o rêgime de

emprej.tada por Preço g1obal.

crÁrrsu,À IERCETRA - Do vÀroR E PRsços:
O val-or total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ (...)

crÁust rÂ QgÀRrÀ - Do REÀ.lusra{ENro El', slNlrDo EsTRrfo:
os preÇos contratados §ão fixos e j-rreajustáveis no prazo de rrm ano'
Deniro do plazo de vigêacia do contrato e mêdiante solicitação do contratàdo, 06 preÇos podelão
sOfÍer reajustê após ; interregno de un ano, na lnesma proporÇão da valiação vetif1cadã no Índice
Nacional da constrr.rçâo civil - lNcc acumulado, tÔmaodo-se por base o mês de aprêsentação da

respectlva proposta, exclusivamente para âs obrlgaçÔes iniciadas ê concluidas êpós a ocorrência
da anualidade.
Nos reajustes Subsequentes ao primeiro, O intelregno mínimÔ dê rlm ano selá contado a PaI:tir dos

efeitos fiÂanceiros do úItimo reajuste.
No caso de atrâso ou nâo divulgação do íôdice dê reaiustarÍêôto, o contratante pagará ao contratado
a importância calculada pelê úItima variação conhecida, liquidando â diferenÇa correspondentê
tão iogo seja divulgado J indi"" definitivo. fica o Contratado obrigado a aplesentar mêmória de

cálculá refãrente ao reajustamênto de preços do valor temanêscette, senple quê este ocorrer.
Nas aferições finais, o indice utilizado para leajuste sêrá, obrigator.i amente, o definitivo.
Câso o indice estabelecido para Íeajustanento venha a ser extinto ou dê qualquer forma nâo possa

mâis ser utilizâdo, será adotado, e; substituiÇão, o que vier a ser deterninado pê1a legislaÇâo
entáo em vigo!.
l.laausência'deprevisão].egafquantoaoíndj-cesubstituto,asPartese]egeráonovoíndice
oficià1, para !e;justamento ào Preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
O reajuste poderá sêr realizado Por aPostilamento.

\

\N



eIÁUSÚ,À QI,INTÀ - DÀ DOTÀçíO:
As despesâs corrêrão por contà dâ seguinte dotaÇão, constaotê do o!ÇaÍnênto vigente:
nec,_rrsàs próprios do úr_rnicipio de Mogeiro: No DO CONTRÂTO 22-8A023-9 No DO INSTRUMÊNTô

LET MUNICIiÀ], 358/2021 02.03O SEC. DE EDUCAÇÃO, CU]'TURÂ, ESP' IÂZER E

02o3o.12.361.1006.1702coNsT.AMP],.EREFoRI,,ÀDEUNID.EscolÂREsEcREcHEs02.080sEc
COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÂ 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E ÍNSTÀLAÇÕES

0 44'7 /2027
TURÍSMO

DE INDUST.

crÁusgrÀ sÉrIla. - Dos PRAzos E DÀ vreeNcrÀ:
Os prazos máximos de inicio dê etapas de exêcução e de conclusão do objeto ora
ad.niten prorrogação nas condiÇõês e hipóteses previ§tas no Art. 57, § 1', da l,ei
abaixo indicados e serão considelados da emissâo da orden de serviÇo:
â - Início: lmediâto;
b - conclusão: 180 (cênto e oitentâ) meses.
À vigência do presente contrato será determinada: 180 (cento ê oj'tenta) mêses,
data dê sua assinatura; podendo ser prorrogâdâ nos termos do Art. 57, da ],ei B.

cÍ..IiI,sUIÀ SEXTÀ - DO PÀGÀN.{ENTO:

O pagaúento será efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contratanle, dâ seguinte mânej-ra: Para
do pêríodo de adimplemento.

CLÀUSSI,À DECI}.'À PRfXETRÀ - DO RECEBIMEIÍIO:
Executado o presente contrato e observadas
os procêdimêntos e prazos pa!â rêceber o
caso, às disposições dos Arts. 73 a '76, da

e eú observância às normas e plocedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

contratado, quê
8.666/93, êstão

considêrada da
666/93.

cl,rfursuI.À orrÀI/À - DÀs oBRrGÀqôEs Do coNrRATÀNrE:
a - Efetuar o pâgarnento relativo â êxecuçâo da obra êfetlvamente realizada, de aêordo com as
rêspectivas cláusulas do presente contrato;
b - propolcionar ao Contrâtado todos os meios necessári.os parâ a fie.I execuÇão da obaa contratada;
c - Notificar o Contratado soble qualquer irlegularidâde êncontr:ada quânto à qualidâde dâ obra,
exêrcêndo a nais ampla ê completa fiscalizaçâo, o que não êxime o Contratado de suas .-
aêsponsabilidades contratuais e -Iegais i
d - Dêsi-gnar replesentantes con atrlbuiçõe5 de Gestor e Eiscal dêste contrato, nos têrmos da
norna vigeote, especialmente para acompanhar e fiscalizâr a sua exêcução, respe ctivamente,
permitida a contratação de tercêiros para assistênciê e subsidio de informaÇóes pêrtinêntes a

êssas at!ibuiÇões,

cI.i(osIIIÂ NoNÀ - DÀs oaRrGÀçõEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidamênte a obra descrita na Cláusula correspondente do presênte contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pâra o rano de atividade rêlacionada ao
objêto contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentês à legis.IaÇâo fiscal, civil,
tributália e trabalhista, bem como por todâs âs dêspêsas e conpromissos âssünidos, a qualquer.
titulo, perante seus fornecedores ou têrcêiros en razâo da execuçâo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôoeor aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
quê o reprêsentê intêqralmente em todos os Seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os j-nformes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pêfos danos causados diretamente ao Contratante ou a têrceiros, decorrentes
de sua culpa ou do1ô na exêcução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa rê spon s abi lidade
a fiscalizaÇão ou o acompaohanento pelo órgáo interessadoi
f - Nâo cêder, transferil ou subcontratar, no todo ou em parte, o objêto deste instlumento, sem
o conhecimento e a devida autorizaçáo expressâ do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidês, 1
todas as condiçôês dê habj-I.itaçâo e qualificação exigidas no respêctivo processo l-icitàtório,
apresentando ao Contrataote os documentos necessários, sempre gue sollcitado.

cLrfurssI,À DÉcIlÀ - DÀ Àr,rERÀç.ão E R scrsÀo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida juslificativâ, unilateralmênte pelo Contratante
ou por âcordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. '71 ,'78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Côntrâtado ficâ obrigâdo â acêitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizeren nas obaas, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá excede! o linite estabelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

as condiÇôes de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
seu objeto pelo Contratantê obedêcerão, conforme
Lei I . 666193.

CLÀUSSLÀ DECIT,íÀ SEGT'IIDÀ - DÀS PENÀI,IDÀ.DES i
À recusa injustâ em deixar de cumprir as obriqaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 8? da
],êi 8.666,/93r a - advêrtência; b - nulta dê nora de 0,59 (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na er<ecüÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 10* (dêz por cento) sobre o vafor contratado pe1â inexecução total ou
parcial do contrato; d - suspênsão têmporár.ia de participar en licitaÇáo e impedimênto de
contratâr com a Àdministraçâo, por prazo de até 02 (dols) ânos; e - declaraÇão de inidoneidade
parâ licitar ou contratar com a AdninistraÇão Púb1ica enquanto perdurarem os motivos



determiôântes da punição ou até que seja promovida suê leabilitaçâo perante a própria autoridade
quê aplicou a peoalidâdei f - s inultane amente, quâlquer das penalidades câbívêis fundâmêntadas
na Lêi B. 666/93.
Se o valor da mufta ou indênizâÇâo devida não for recolhi.do no prazo de 15 diês âpós a comunicaÇào
âo Contratado, será âutoÍnaticâmente dêscontado da primeira palcêla do pagamento a quê o
Contratado vj-êr a fazer jus, acrescido de juros nolatórios de 1* (um pol cênto) ao mês, ouf
quando for o caso, cobrado judicialnente.

cl.Áusgr.À DÉcrt,À rERcErB,À - DÀ coMPDrsÀção FrNÂNcErR.À:
Nos casos de eventuâis atrasos de pagamento nos termos destê instrunento, e dêsde quê o Cont!atado
não tenha coacorlido de alguna forma para o atraso, será admitida a compensâção finaoceira,
devida desde a data finite fixada para o paqàÍnento até a data corresPondentê ao efetivo Pagamênto
da palcefa. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso llo pagamento serão calculados coÍl
utilizaçãodaseguintefólnulaiEM=NrVPxI,ondê:EM=encârgosnoratórios;N=númerode
dias eotrê a data prevista Para o Pagamento e â do efetj-vo pagamento; VP : va.Ior da ParcêIa a

ser paçÍa; e 1= lndice de compensaÇão financeira, assim apurado: 1= (Tx + 100) + 365, sendo Tx

= percentuâI do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, Da suâ falta, um novÔ indice
adãtado pelo Govexno federal que o substitua, Na hipótese do !eferldo índlce e§tabe1êcido para
a conpensaçáo financeira vênha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa mais sê! utilizado,
sêrá;dotaào, en substituiçâo, o que vier a ser determinado pe1â legisIaÇão então em vigor,

CLÁUSULÀ DÉCÍ}dA QI'ÀRTÀ - DO EbRO:
para dirimir as questôes decorrêotes destê contràto, as paltes elegem o Eoro da Comarca de

Itabaiana.

E, por estaren de pleno acordo, foi 1avlado o presente contlato en 02(duas) vias, o quaf vai
assinado pelas partes e pol duas têstenunhas.

TESTEMUNHAS

PE],O CONTRÀTADO

l.4ogeiro - PB, ... de ...... de . '...

PELO CONTRÀTANTE

\\-

\§



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
PREEEITORA MI'NICIPâ', DE UOGEIRO

CÔ,ISSÀO PER},$NENÍE DE I,ICIÍÀçÀO

ÀNEXO V - TOMÀDÀ DE PREÇOS No 00002/2022

PLANIIHAS E MEMORIA], DESCRITIVO.

ro,íADÀ DE PREçOS N' OOO02/2O22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 'TP OAOA2/2022
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITT'RÀ MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

CODíISSÀO PERMÀNENÍE DE LICIIÀÇÀO

ÀNEXO V - rOMÀDÀ DE PREçOS No 00002/2022

PLANI],HAS E MEMORIAL DESCRIT]VO.

TO&.íADÀ DE PREÇOS N' 00002/2022
PROCESSO ÀDMIN]STRÂTIVO N" IP AOOO2/2A22
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ITEM srNPr/oisE cóDrco. DfscRrÇÂo Dos sÉRVtcos UND vaLoRÍoÍal (BDt 27,5%]QNÍD , PREçO UNT

SlNAPl,/P8 95240
LASTiO D[ CONCREÍO MAGRO, API.ICÀDO EM

Prsot LNEs soSRE sor-o ou RADTERt

ISPÉ§URA DÉ 3 CM. ÂF 07/2016
72,27 13,09 Rs 945,26 1.205,20R9

56.515,143.069,fi R5

46.A7\563.069,64 À5

R§ 87.551,503.069,64

3.330,554t,2.8 RS

R5 44.325,60

Rs 36.762,01

R$ 2.672,20

4.1.1

4.3.1

SINAPI/P8 95957 14,44

SINAPI/PB 95957 11,-o8

95957 22,37

SINÂPI,/PB 63,i8

UP

M

MPÀ AF 01 all

MPA. AF 01 12o17

(coMPosr RTPRESENTATTVA) €XICUçÃO 0[

01.1201.7

1, 5 M DE VÃO. ÀT 03 12016

SINAPI/P8

VERGA PRÉ-MOI.DADA PARA JANEI.AS COM AT

(coMpogçÂo RIpsESENTATrvÂ) txtcuçÃo Dt
ISTRUTURAS DE CONCREÍO ARMÂDO, PARÂ

fDrÍrcAçÃo rNsTrTUctoNÀr rÉRR€A, rcx = 25

(coMP05rçÃo nEpB:sENÍ,ATrvA) ExEcuçÃo DE

ESTRUTURN DE CONCRITO ANMADO. PARA

EDTFTCAçÃO rNSÍTTUCTONAt rÉRRÉA. fCK = 25

EsTÂUTURAS DE CONCREÍO ARMADO, PARA

EDTHCAçÃO rNSTtT(rctONAr IÉ8REA, fCX = 25

SJNÁPI/P8 93144
VIRGA PRÉ.MOTDADA PARA PORIAS COM ATÉ

1,5 M DÉ vÃO. AF 03/2015
M 30,08 R$ 1.128,60 1.438,91R§37,5?

4.3.3

4.4.1

s NAPr/P8

SINÂPI,/P B 101964

3.2U,39Â5

101.271,86RS

CONÍRAVEN6A PRÉ-MOtDÂDA PARÀ VÃOS DE

A.IÉ I,5 M DE CoMPRIMENÍo. Af-03/2o16

IAJE PFÉ-MOLDAOA UNIDIRECIONAT,

EIAPOIADÀ, PARA FORRO, ENCHIMTN'TO TM
C€RÂMIcA. vIGoÍÂ coNvENcIoNAL ALTURA
ÍOrAl DA LÂ,E (tNCHIMENÍo+cÀPÂ) = (8+3).

ÂÍ 11 020

M,

M

555,02 143,11

R$ 2.550,31

79.42A,97n5

4.4 2 5 N^PrlPrJ 95957

(coMPo$çÃo ÂEPSESENTATTVA) rXtCUçÃO DE

ESÍRUÍURAS DE CONCITTO ARMADO, PARA

EDtfrc.açÃo rNSTrTUcroNA[ ÍÉRREÀ, Fcx = 25

MPA. AF_01/2017

M! 1,15 3.069,64 R$ s.361,25 6.835,59n9

4-l

Ã,3

4.4

CONCRETO ARMADO PÀRA SUPÉRESÍAUÍURA , PILARTS

CONCÂEÍO ARMADO PARA SUPIRESTRUTURA. V

CONCREÍO AIMÂDÕ PARÂ SUPERTSTRUTUNA. VIRGAS

LAJ E MOIDADA

ILIMÉNTOS VAZÂDÔS

)

5.1

I

4.2,1 Rs 68.667.85

93182

4.3.2

93194 63,28 40,46

a 5.0

)



((

8,533,80

R§

35.361,05R5

44,10 L'r,771011615rNAPr/pB5.1.1

I

242,42

482,08 57,53a1504SINAPI/PB5.2.2

lcos

.s3

ll

M1

Rs 6.693,18

Rs 27.714,15

COM ELEMTNTOAIVÊNAR VED€

coNcREro {coBoGÓ) DE

E ARGAMASSÂ D€ ASSENT

E0AZAOO
NÂME Ío7X50X50CM

AI-VÉ IA DE

OU IGUALA 5M!
ASSÊNÍAM€NÍO

sEM VÃOS

COM PREP

DE ELOCOS CE cos

MANUAL, 06/zor4

a75U

COM PREPARO EM BETONEIRA..AF-05/2020

D€ BIOCOS Cf

ALVENARIA D€ V€

slSINAPI/PB
13.946,24

E

ARO

FURÂDOS NA HORIZONÍAT OE 9X19X19CM

(ESPEsSURA gCM) OT PAREDES COM ÁRÉA

FURADOS NA HOÂIZONTAL DÊ 9X19X19CM

{TSPESSURA gCM) DE PAREOÉS COM ÁÂEA

TíQUIOA MAIOR OU IGUAI" Â 6M, SEM VÃOS T

ARGAMASSA DE ASSENTAMÊNTO COM PREPARO

A5 16,277,77 20.754.08559,1629,11GRANIIO CINZA POl"lDO, Ê5P = 3CM, ASSENÍADO

COM ARGAMASSA COIÁNTE AC III.E, EXCLUSIVE

ÍERRAGENS. AF_0v2021

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CÂBINE; eM

102253

"NAPI/PB

19.285,98R5Rs 15.126,2630,11 s02,35M

MURÔ DE CONTORNO COM PITÂR EM

CONCRETO ARMADO A CAOA 2,50M, CONIENDO:

ESCAVACÁO, ÂtV, PEDRÁ, EMBASAMÊNTO,

RADI!R. CINTA, CHAPISCAOO, REBOCAOO

H=2,50M

t6479srco5.2.4

,ti

636,06 RS 7.11t 1511,18

ACÀSAMENTO MEI-AMÍNICO ERANCO, FOTHA

LEVE OU MÉOIA, 8OX2I,OCM, EXCLUSIVE

f ECHADURA, FIXAçÃO COM PREENclIIMÊNÍO

PARCIAL DÊ ESPUMA EXPANSIVA.

T

UND6.1.1

I

90790SINAPI/PB

I
EIRA EMDET(II DE PORTA.

19ÍO E INSTFORNE

10.125,74R5615,64 R5 7.941,76UND 12,90

KIÍ DE PORTA.PRONTA DE MAO€IRA EM

ÂCÂBÀMENÍO METÂMÍNICO BRANCO, FOLHA

LEVE OU MÉDIA,6OX21OCM. EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PRÉENCHIMENTO

PARCIÀI- OE ESPUMA EXPANSIVA .
AF_12/2019íORNECIMENÍO E INST

90788SINAPI/P86.1.2

VALOR

R}

s.2.L

R5M,

RS 9.066,77

á



6.1.3 srNAPr/P8 90790

XIí OÉ PORTA-PRONTA DE MAOEIRA EM

ACABÂMENTO METAMiNICO BRANCO, FOI-HÀ

I-EVE OU MÉDIA, 8OX2]OCM, EXCLUSIVE

TEcHADURA, FtúÇÃO COM PREÉNCHTMtNTO

PARCIÂI. DI ESPUMA ÉXPANSIVA -
FORNECTMENTO E TNSTALÀçÂô. Á,F-1212019

UND 14,00 636,06 R$ 8.904,84 n,353.67RS

DT !

6.2.1 S!NAPI/PB 94805

PORTA DE ALUMÍNIO OE ABÀIR PARA VIDRO 5€M
6UARNTçÃO, 87X2IOCM, F|XAçÃO COM
pAnaÍusot rNct"usrvE vrDRos - FoRNÊcrMÊNTo
E TNSTALAçÃO. AF 1212019

R§ 3.246,244,30 754,94

6.t,' tiJA lt

6.3.1 slNAPr/P8 94559

JANEI,A OE AçOÍIPO BASCULANTE PARA VIDROS,

COM BAÍENTE, ÍENÊAGTNS E PINTURA

ANTTCORROSTVÀ EXCtUStVE VtDROS,

ÂC}gAMÊNTO, ALIZAR E CONTRAMÂRCO.

FORNECTMENIO É rN§TA|-ÀçÃO. AF_r2,/2019

3.099,51RS3,41 113,a2 Rs 2.430,99

6.3.2 5INAPI/PB 94559

JANETA DE AçO TIPO SASCULÂNÍÊ PARA VIDROS,

COI\4 8A'ÍENTE, FERRA6ENS 
' 

PINTUR,A

ANTICORNOSIVA, EXCTUSIVE VIDROS,

ÀCÁ8AMENTO, AIIZAR Ê CONTRAMARCO,
ÍoRNECTMENTO E tNSTAT-AçÃO. Af_12l2019

M, 1408,87R51,55 173,82 Rs 1.104,99

6.3.3 SINAPI/'}B 94559

JANÉLA DE AçO TIPO gASCUTANTE PARÂ VIDRO'
COM 8AT€NTE, FERRAGENS E PINÍURA
AÍrTrcoRRosrvA. ÉxctusrvE vrDRÕs,
ACÂ8ÀMENTO, ATIZAÂ E CONÍiÂMARCO.
ToRNECTMÉNTO É tNS'ALÁçÃO. AF,12I2O19

Mr 11,15 7\1,A2 R5 7.9ss,95 RS 10.143,84

6.3.4 slNAPr/PB 94§62

JANEI-A DE AçO D€ CORRER COM 4 TOLHAS PARÂ

VIORO, COM SAÍENTE, FERRAGENS I PINÍURA
aNTtcoRRoStvA. Exct"ustvE vroRot ALlzÂR E

CoNTRAMARCO. FOfiNECTMENÍO É rNSTÁ|-AçÃO.

^Í 
r2l2019

Mr 1,85 708,81 Rs 1.310,59 r.671,O0RS

6.3.5 SINAPIIPB 94562

JANEI.A DE AçO DE COÊBER COM 4 FOTHAS PARA

VIDRO, COM BAIENTÉ, IERRAGENS É PINTURA

ÀNTICOÂ§OSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ATIZAR E

coNl RAMARCO. FORNtCTMtNTO É tNSTAIÂçÃO.

aa -1u2a19

29,72 708,81 Rt 21,066.97 25.860,:18RS

I

) )

ÍÍEM sINPUORSE cóDrco I discRrcÃo oos sEnvlcos luND QNTD PRECO UNT VALOR vAron To'Íat (Bor 27,5x1

4.138,96ns



((

R5 6.66L,44Rs 5.224,66M) 9,9r 52't,36

IO DE CORRTR COM 2 FOLHAS

PARA VIOROS, COM VIDROS, 8AÍENÍE,
ACABAMENTO COM ACÊTATO OU ERILHANTÉ É

FERRAGENS. TXCLUSIVE AI.IZAR E

coNTRAMAÂCO. f ORNf CIM€NTO E INSÍAúçÂO.

IANELA DE AL

hr rulzotg

945706.3.5 SINAPI/P3

55L,73 33,30M,94446
sPoRÍE VERÍrq!!. AF_O7I2019

TELHA

Rs 2.939,16 3.14'l,q3R5141,24 20,81M

CUMEEIRÁ E ÉSFI6ÃO PARA ÍEtHÂ
€MBOÇÀDA COM ARGAMASSÁ TRAçO 1:2:9
(CIMÉNTÔ, CAL E AREIA}, PARA TETHAOOS COM

MArs DE 2 Á6uAs, tNctuso TRANSPoRTE

VERTICAL. AF-07/2019

cERÂMtcÀ

srNÂPllP8 9.1219't.3

RS 440,3961,79 R§ 345,41M 5.5994211

CALHA ÉM CHAPA OE AçO ANIZADO

CM,ÉRO

2019
SINAPI/PB

127,'13Mr

AF 06/2018

1

R5 24.1s3,82 RS 30.796,12872,29 27,69MoÊ suprnrÍctr coutIMPIRMEASI
2 DEMÃos AF 0612018EMULsÃo ASFÁLTicA,

985578.2 SINAPI/PB

1.0.17,95

I

2,88

l

CHAPISCO APLICTDO ÊM ÀLVENARIAS I

a7a799.1 srNÀpr/PB

R5 3.O73,724,60 Âs 2.410,29M: s23,9887894

crreirsco rrpucloo EM ALVENARIA (sÊM

PRESENçA o€ vÃos) E EsrRUÍuRAs DE

CONCRE'O DE TACHADÂ, COM COTHEÂ OE

PEDR€lRo. ÂRGAMÀSSA ÍRAçO 1:3 cOM

PREPARO EM BETON 06/2014etRA 400t. AF

SINAPI/P89.7

vÁroR ToÍar. (8Dr 27.§xlPRECO UNT .. . var9RrUND QNÍODEscRicÂo Dos sERvlccs§lNPl/ORS€ .rcóDrcc .lTEtvl

7.2 srNAPt/PS Rs 18.372,71 RS 23.425,20

RS 12.184.6074,42 Rt 9.5s6,5598546!NÀPI,/PB

R9 3.018,10 RS 3.848.08



9.3 StNAPt/P8 a)476

CHAPISCO APTITÁDO EM ATVENAâIÀS Ê

TSTÂUIURAS OE CONCRETO INÍE8NA' COM

NOLO PARA TEXTURÂ ACRíUCA. ÂRGAMASSÂ

INDUSTRIÀLIZADA COM PR;PARO MANUÀL-

AF O6/2014
t.

Rs 4.L27,73 s.262,85RS545,21 7,57

9-4 SINAPI/PB 87535

EMEOçO, PARA n[C[BrMtNÍO Dr C[nÂMrCA,
EM ARGAMASSA TRAçO l:2:8, PREPARO

MÉCÀNICO COM B.TONE,RA 4oOL, APLIcâDo
MANUAI"MENÍI EM TACES INTEÂNAS DE

PAREDES, PAiA AMBIEN]É CÔM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE zOMM, COM

txEcuç;o DÉ TAUscAs. AF_06/2014

651,7A 20,"19 Rs 13.550.44 17.276,81RS

9.5 slNAPr/PB 87529

MASSA ÚNICA, PAiA RICÉSIMENTO DE PI TURA,

fM ARGAMÀSSA TÀÂçO 1:2:8, PREPARO

MTCÂNICO COM 8EÍON€IRÂ 4OOL, APLICÂDA

MANUALMENTE EM fAC[S INÍERNÂS DE

PAREOES, ESPE55Ufl,A DE ?OMM, COM EXECUçÃO

Dt ÍÂtlscÁs. AF,06/2014

396,18 24,77 Rs 9.57s,5E 12.208,85

9.5 SINAPI/PB 90406 2t.857,47R5

MAS§À ÚNICA, PÂRA RÊCTBTMENTO DE !]NIURA,
tM ARGÀMASSA TRAçO 1:2:8, PBEPARO

M€CÂNICO COM BETONEISA 4OOI, API.ICADÂ

MANUAI.MENTE ÊM TEIO. 
'SPEsSURÀ 

D: 2ÚMM,
coM ÉxEcuçÃo D€ TAL|ScÂs. AF_03/2015

M) 545,21 31,44 R5 17.143,43

9.7 oRst 72023
CERÂMICA 10 X 10 cM, LINHA ÀzUI- RoYÂL

CLARO OU SIMIIáR
N4, 237,40 27,49 Rs 6.s26,71 a.320,92B5

SINÀPI/P8 412)5

ÂEVESÍIMENÍO CENÂMICO PARA PAÂÊDT5

INTERNAS COM PIÂ(ÁS TIPO ESMALTADÂ ÉXÍRA
DT DIMENSÕ85 33X4S CM APLICADAS EM

AMSI€NTES D€ ÁREA MAION OUE 5 MI A MEIA
ÂLTURA DAS PARtDtS. Af,06/2014

178,69 73,16 Rç 27.7U,96 35.123,82R$

10.1 SINAPI/PB 98s60
rMpIRMEA8[rZÂçÃO O€ PtSO COM AR6ÂMASSA

DE CIM§NÍO T ARÊIA, COM ADITIVO

IMPERMÊaBll-lZÀNT€, € = 2CM. AF_06/2018

24.624,90RSMr 571,92 Rs 19.313,64

10.2 srNAPr/PB 101750

PlsO CIMENTADO, TRACO li3 (CIMENÍO E

ARAA), AC,ABAMTNTO RÚsrlCO, ESpESSURA 4,0

CM, PSEPARO MECÀNICO OA ARGAMA§A.
Af-09/2020

M, 511,92 35,90 Rs 20.531,83 26.178,08RS

srNPr/oR5EtTtÍv I cóDr6o luND I vALoR ioraflBDr 27,s9ílDISCRrcÂO DOs ScRv|CO§: .::a qNÍD' PRE(O UNI I vÀroR

R5

))

€
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10.937,92RS15,00 Bs 8.578,76571,92POI-IMÉNTO DÊ PISO

MASSA GRÀNILÍÍICA

óe Á-rn aesrsrÊrucrr ru
697110.3

2t.23r,43R$s2,08 Rs 21.357,9941.0,10RODAP EM GRANIÍO, ATÍURA 10 CM

020
9868510.4 SINAPI,/PB

R9 2.598,04 3.312,51R$21,85118,90
LA5TRO OE CONCRETO MAGBO, APUCAoO EM

Plsos, wE5 soEhE sol-o ou RADIÉRS,

RADE5 AF 07E

SINAPUPB 9524110.5

919,23RS119,25 RS 720,966,05
LASÍRO COM MAÍERIAL GRANULÁR (AR€IA

MÉotÁ). ApLrcÂDo EM PlSos ou LA,Es sosRE

sOLO, ESPESSURA D€ ' 10 cM'. al o 7 2019
10012310.6 5INÀPI/PB

RS 5.240,0S50,57 R5 4.109,8481,11
ÉxÉcuçÃo D€ pAsstlo EM Plso INTERTRAVAoo.

COM BLOCO RETANGUI-AR COR NATURAI- DI 20 X

1O CM, TSPESSURA 6 CM. AF-12/2015
10.7

3.109,30R5R5 2.438,61144,30 16,9010715
cEfiÀMtca 43x43 cM, PEt-4, aRlELl-E,R4r.42145

LINHA RIVIERA, COR BRÀNCA OU SIMITÂRORSE10.8

18.639,23RSRS 14.619.00110,00 32,90RECIONAL

AR6AMASSA.ASSE N

ALÉOU BDILP so T

AOO
10109410.9 SINAPI/PB

4.409,S3n572,48 Rs 3.458,46277,12MPTANÍIO DE GRAMA ÊM PI-ACAS, AF 05/201898504SINAPI/PB10.10

R$ 679,49M 66,9s
coM

88649SrNAPr/P8

Rs r,252,23 1,596,60RS14,79M 16,86
€SPESSURA O CM. AÊ

SOLEIRÂ T'í GRANIÍO, I-ARGURA 15 CM,
98689SINAPI/PB11 2

19232,2,06 88,23

:i:

M

co

P€

SINAPI/PB 10196511.3

NÂS96135SINAPI/PB12.1

9_197,82RSRs 7.213,9813,23Mr s4s,27
lÊÍo, UMA DEMÃo. AF-09

l acniltcl, apttcAçÃo MÂNual EM
95306S'NAPI/PBt).2

I

ANÊXO ilr -

I

ORSE

92396SÍNAPI/PB

M

.11.0.

11.1
1,96 RS

l"
182,11

i.,

Rs 7.467,92 R5 9.521,6018,85396,18

RS s.601,83Rs 4.393,5i11,098848912.3



t2.4 SINAPI/P8 88488
APTICAçAO MÀNUAt DE PINTURA COM TINTA

IÁTEx ÂcRÍTIcÁ tM TETo, DUAs DEMÁos.
AF_06/2014

545,2? 12,43 Rt 6.777,76 8.91,65RS

12.S SrNAPr/P8 102489
PINÍURA HIDROFU6ANTE COM SII,ICONE,

APUCÂçÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF Os/2021
482,08 22,55 R5 10.870,94 RS 13.850,45

12.6 s!NAPr/PB 100t44

P:NÍURA COM ]INIÀ ALOUÍOICÀ OE

ACIBAMENÍO (E5MÂtÍÉ 9NÍÉIICO SRItHANÍ€)
APLICADA A ROLO OU PINCÉL SOBSE PERÍIL
MEÍÁUCO ExEcUÍADo EM FÁBRIcÁ (PoR

DEMÃO). AF_01/2020

M: 115,15 1,33 n5 844,08 t.076,20R$

oRsÊ
I.UMINÁRÁ (CATHÂ} P/ TÂMPADA

FTUORESCÊNTE 2 X 2Ow,/ÍUBUTAR

10w
LED 9,9W A IJN O 6,00 29,97 Rs t79,82 R§ 229,2'l

13.2 oR 5t
TUMINÁNlA (CÂI.HÀ) P/ tÁMPÀDA
FIUORESCTNIE 2 X 32 WTIUEUI"AR TED 18W A
20w

IJN D 61.00 45,70 R9 3.061,90 R5 3.903,92

srNAPr/rB
úMpaDÂ TUBUTAR rÉD DE 9/10 w, BASE G13 -

f oFNECTMtNÍO E TNSTATÁçÃO- AF_02l2020_p
12,00 22,5X 344,7LR5

13.4 stNAPr/P8 100903
úMPADA TUBULÁR TED DE 18120 W, B',SE G13 ,

FOnNECIMENTO E tNSÍALAçÁO. AF_02l2020_p
UND 134,00 27,46 Rs 3.6't9,U 4.691,54R9

srNAPr/P8 91996
TOMADA MÉDIA D€ EMsUTIR (1 MÓDULO),2P+Í
10 A, INCTUINDO SUPORÍE E PLACÂ .

FORN€CTMTNTO € tN§ÍÀrAçÃO. At 1212015

UND 90,00 22,36 Rs 2.012.40 2.565,81RS

srNAPr/P8 92002
ÍOMADA MÉDIA DÉ tMBUÍ'R (2 MÔDUTOS),
2P+Í 10 A, S€M SUPORTE r SEM PIÁCI -
toRNf cIMEN-ro E tNsÍArAçÃO. AF,l212015

72,90 30,83 507,08RSRs 39f,,71

slNAPr/P8 91953
INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDUI-O}, 1OÂV/25OV,

INCIUINDO SUPORÍE I PI.ÁCÁ. ÍONNECIMENÍO
E rNSÍAtAçÃO, AF,12l2015

UND 16.00 303,20Ê5 n9 386,58

13.8 SINAPI/PB 9tt958
INTERRUPIOR SIMPL€S (2 MÓDULOS}, 1OA/25OV,
SIM SUPORT€ E STM PLACA . FORNECIMENTO €

tNsÍArAçÃo. aF_12l2015
uNt) 8,O0 24.O4 R$ 191.,32 RS 245,21

13.9 SrNAPr/PB 101873

QUADRO DE ÔISTRtBUIçÂO DE INERG]A EM
CHAPA O! AçO GÂLVANIZADO, DE IMBUTIR,
coM EARRAM€NTO TRttÁtCq 

'ARA 
24

DISJUNTORES DIN 1OOA, 
'ORNECIMTNÍO 

Ê

. 
^F_1012020

UND 4,00 594,99 8s 2.379,96 3.034,4sR5

rruexo rrr i onçarurrvro sÂse óÀnn inrcnr paànÃo trurrean panaígr

ntM SrNPrlORSt CÓDIGo lDEscRrcÃo Dos sERr,lcos luND IQNTD PBECO UNT 1,lALOR vato8 TorAL lBDr 27,5%l

1344

13.3

| 
,*no, UNO Rs 27b36

13.5

I

13.6 T]N D

13.7 18,95

))



( (

722.70R§R5 566,82566,82UNO 1,00
CHAPA DE AçO GATVANIZAOO, OE EMBUIIR,

COM BARRAMENTO ÍRIfÁSICO, PARA 18

DIS.IUNTORÊS DIN 1OOA. ÍORNEGMENTO T

0

QUADRO DÉ DISTRIE UIçÃO DÉ ENERGIA €M

rNsÍArAçÃo

SINÀPI/PB 10188313.10

89,36Rs 70,0970,09UNDOE EMBUTIR, SEM BARÂÂMINTO, ?ARA 6

orsJuNroREs ' foRNÊclMÉNÍo E lN5ÍA|-AçÃO

A EM PVC,OUADRO OE DISTRIBU DEE

ÀF 020

10187613.11 srNAPr/P8

2.252,44R92.o54,27 Rs 1.766.620,86UNO

TNTRAOA DE EN€RGIA E[ÉÍRICA, AÉREA,

FÁSICA. COM CAIXA DÉ EMSUÍIR, CABO OE 35

MM2 E OTS',UNTOR DIN 5OA (NÃO INCLUSO O

POSÍE DE CONCRÉrol. AF_O712070

101512SINAPI/PB

580,41RSR5 455,4030,00 1S,18M
É! ÊTRODUTO RICTOO R

(2") - FORN€CTMENÍO

^ç 
721201,5

PVC, DN 60 MM

É INSÍALAçAO9.]009SINAPI/PB13.11

13.687,16R5'1t,57 R5 10.735,50M 150,00
xivEL lsotADo, 70 MM',

ANÍI.CHAMÀ 0,6/1,0 KV. PARÀ DIÍRIBUIçÃO -

FORNECIMENTO E INs'ALAÇÃO.

CABO DE COERE FI-E

aÍ-12/20r5
92990stNÂPr/P811.14

459,46RS10,01M 36,00

;LEiRoDUro RÍ€rDo RoffiEt, PVi, ún rz uut
(r'). PARA,CTRCUITOS T€RMlNAlS, ll'lsTAtÂoQ ÍM
FoRRo - FoRNÉctMENTo E lNsTAl-ÂÇÃo.

Aç 12/2015

9186413.15 slNAPr/P8

t47,O7R5R5 11s,3515,00 7,69M(3/4.I, PARA CIRCUITOS TERMINÂIS, INSÍALÂDO

EM FoRRo. toRNEclMENTo t lNsraLÂçÃo.

L, PVC, ON 25 MMEI-EÍROOUTO GIDO

015

9186311.15 SINAPI/PB

RS 117,36 149,63RS9,7412,00M91837

ELEÍÂoDuÍo FLExÍvEL coRRUGADo

nrronçaoô, rvc oH :2 MM (1'), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS. INSÍAI-AI}O EM 
'ORRO.FoRr{EoMENTo € tNsrArAçÃo. AF-12l2015

SINAPI/PB13.17

2.392,54Rs6,95 R5 1.876,50270,úM91835

€rErRoouro tLExivÊt coRRUGAoo

RÊFORçADO, PVC, 0N 2s MM (3/4'1, PARA

CIRCUIÍOS TERMINAIS. INSTÀLADO EM 
'ORRO.

f oRNECtMINTO E ÍNsTALÁçÃO. AF-12/2015

SINÂPI/P813.18

r'srNpuomr I
.,I VALOR TOTAL IBDI 27,5%}VATORANTD PRECO U§IUNDDÉscfiúo.Dos stRvtaos rr ,rr "ITÊM

RS1,00

:.3.12

RS

€



13.19 SINAPI/PB 91833

€I.ÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO

REÍORçADO, PvC. DN 20MM (V2"1, iAnA
CIRCUITOS ÍERMINAIS, INSÍATÂDO TM FORRO .

roRNÉcrMENÍO É ralsrALAç,Ão. Af_12l2015

270,O§ 5,85 2.017,31RSRs 1.s82,20

13.20 SINAPI/PB 91935

cÂso DE coSRE Fl,ÊxivEL rsorAoo, 16 MMr,
ANT|-CHÂMA 0,6/1,O r(V, PARA CTRCUTTOS

ÍEnMrNA|S - rORN€CTMENTO E INSTATAçãO.

AF-12/2015

M 170,O0 22,94 R5 3.899,80 4.972,25RS

13.21 SrNAPr/P8 91930
cÁgo oi cosne rtexÍvEL rsorÂDo,6 MMr, ANÍr-
CHAMA 450/750 V, pÂRA CtRCUTTOS ÍERMINAIS -
toRNEcrMENTo E rNsrArAçÃo. aF_12/2015

NI 55,00 8,40 RS 462,00 589,05RS

11.22 SINAPI/PB 91929
cÂBo DÊ coBRE TTÉxíVEI IsoLADo,4 MMl, ANTI
CHAMA 0,6/1,0 XV, PARA CIRCUITOS Í[RMINAIS -
roRN€crMENÍo € rNsralÀçÃo. AF_r2l201s

M 72,N 1,O2. Rs 505,44 644,44B§

13.23 . srNÂPt/P8 91928
cABo Df co8iE Ft"ExívEL tsoLAoo,4 MM1, ANT|-

CHÂMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
roRNrcrMENTo E TNSTATAçÀô. AF_12l201s

M 755,00 6,11 ns 4.613,05 5.881,64R5

13.24 SINAPI/PB 97926

cABo Df coBR! FLexívtt tsorAoo, t,s MM,,
ANTT.CHAMA 450/750 V, PARA CtRCUTTOS

Í€ÀMrNArs - FoRNtcrMENTo É rNsraLAçÃo.
AF 12 / 2or5

M 1.010,00 3,66 Rs 3.696,60 4.713.7'tns

13-25 SINAPI/PB 91924

caÊo D€ coBRt Fl.ExivEL tsotÁDo, 1,5 MM.,
ÀNTr-CHÀMA 450/750 V. PAÂAClRCUtrOS

TERMTNATS - FoRNEcTMENTo t rNsraraçio.
Aç 7zl20rs .

M 370,00 1,45 R5 906,50 1.155,79115

13.26 SINAPI/P8 98111
CjIxA DE INsP[çÃo PARA ATERRAMENTo,

crRcuLAR, tM pouETtLENo, D|ÂM€TRo tNÍtRNo
= O,1 M. 

^i 
12/2O2O

UND 3,00 139,46R$16,46 RS 109,38

13.21 SII.lAPUPS 91481

cA,xa ENTERRADA trÉÍRlcÁ RÊÍAN6uLÁR, EM

ÁtvtNARrA coM TUor.os c€RÀMrcos MÀctços,
FUNDo coM BRrrÀ, DTMENsÕEs TNiEBNAs:

o,4xo,4xa,4 M. aF 12/2020

UND 3,00 209,32 R$ 627,96 RS 800,65

13.28 SINÂPI/PB 97605

tuMrNÁRrA ARANDET"A Trpo M!rA t-uA, oÉ

soBREPoR, coM r úMPÀDA LED oE 6 w, sEM

RÉAÍoR - ÍoRNECIMENÍo E rNs-rÀrÂçÃo.

Aç-0212020

UNO 15,00 81,02 R5 1.21s,30 r.549,51R$

':rêNExo m : oRç.AMENTo sAsE PÀR aatcH! ?ADRÃo tNTt6RA pÀRAfBÂ

IrTtM l.srNPtloRsE I cóDrco lDrscRl(jo oot sERvrcos UND .QNT} Piaco uNÍ vÀroR I :..vÁJ.oRTorAr iBor z7,s%)

))



((

rXEçU UÍ!I

270,7 7 Rs 5.143,49 6.557,95R5UND

ilNtu

19,00oRSt

stNPuoRSE

13791

ogt@(i!&poq§Eq$co§üímEmffilu§
REFLEIOÂ SLIM I"ED 1OOW DE POÍÊNOA.

BRANCO TRIO, 65OOK, AUTOVOLÍ, MARCA G.

TIGHT OU SIMII.ÂR

13.29

R5 826,39729,63 R9 648,1sUND 5,00
IUMINÁRIÂ TIPO SPOÍ, O€ SOSREPOR, COM 1

rÂMPÂOA iLUORESCENÍÊ OE 15 W, 5EM REATOR '

FORN€CrM€NÍO E TNSTAT"ACÃO. ÂF O2l2020
SINAPI/PB 9759313.30

8,83 R5 '177,04 990,73R5UNO 88.0091936
CAIXÁ OCTOGONAL4" X 4", PVC,INSÍAtADA EM

tÂl[ - f oRNEclM€NÍo E lNSTAIÁçÃO.
AF 72l2'r5

13.31 SINAPI/PB

R$ 1.704,52UNI-) 136,00 9,83 Rs 1.336,88
xa iiiÀlrcuLaa n'' x 2" MÉDrA {1,30 M Do

PIsO), PVC, INsTALADA ÊM PAREOE .

FORNÉCTMENÍO € lNSrArÀçÃO. AF_1212015

cAr

5INÀPI/PB 9194013.32

Rs 332,10 RS 423.43UND 2,00 166,05
DISJUNTOÀ TEÍRÀPOLAâ OR 40 A. TIPOAC,'
CORRENTE NOMINAI- ÀESIOUAL 3OMÂ, REF.:

SEU':HS SSur OU 9t'ttr,ln
ORSE 362011.33

261,00 Rs 789,00 1.005,98RSUND 3,003G22

DIS]UNTOR ÍEIRAPOLAR DR 80 A. TIPO AC,

CORRENTE NOMINAI- RESIOUAL 3OMA, RET.

5IÉM€N5 55M1OU $MITAR
13.34 ORSE

{64,10R$4,00 91,00UNÔ
ÍIVO DE P

oPS 60(Â
ROÍEç-ÃO CONTRA SURIO DEDrsPosr
- 275VÍENsÃo

oRsÉ13.35

a,97 Rs 107,U Rs 131,24UND 12,0091654
OIS,'UNTOR MONOPOI"AR TIPO DIN, CORRENÍT

NOMINAL DE 16A. FORNECIMENTO E

rNsrAtAÇÃo. AÊ_r0/2020
1t.36 SINAPI/PB

10,0093655

OISIUNTOR MONOPOI.AR TIPO OIN, CORR€NTE

NOMINAL OÉ 2OA . FORNECIMENÍO E

,NSrAl.ÁÇÃO. ÁÉ,10/2020
13.37 SINAPI/PB

24,4tR5UN I) 2,00 9,73 RS 19,46
DIslUNTOR MONOPOI-AR ÍIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL OE 25A " FORNECIMENÍO É

rNsratAcÃo. AF r0/2020
91656r3.38 SINAPI/PB

10,64 Rs 127.6A t62,19UNO 12,O0
DISIUNTOR MONOPOI.ÂR TIPO DIN, CORRENTE

NOüINAL DE 32Á. fORNÊCIMENÍO E

rNsÍArAçÃo. AF 10/2020
srNAPr/P8 9165711.39

18,74Rs4,00 15,'r4 R5 6L,'16UND91658
DI5]UNÍOR MONOPOLAI TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DÊ 4OA ' FORNÉCIMENTO E

tNSTAtÂçÃO. AF_10/2020
13.40 SINAPI/PB

218,60SINAPUPB 9367013.41

R3 419,10 534,3SRSUND 6,00 69,8s
DIs,UNTOR TRIPOúR ]:PO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 5OA . FORNECIMENTO E

rNsÍALAçÃo. AF,lo/2020
SINAPUPB 9367313 42

VATOR varoR ToÍar [6Dr ,r,5%]

R5 364,00

9,73 Rs g't,ao RS 124,06UNO

R9

RS 171,45 R9UNO 3,00 57,15254 ., FORNECIMENTO E

?4



Rs 262,44 334,51RS14.1.1 srNAPr/P8 94't93

RÉGISTRO DÉ GAVEIA BRUÍO, LAÍÃO,
NOÍÁVEL 1 1/4., COM ACABAMÉNTO E

CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E

|N5ÍÀLACÃO. ÀF 08/2021

UNO 1,12 152,58

I,JNO 0,86 54,97 R5 50,71 6à,66n514.1.2 SINÂPI/PB 94495
R(GI§ÍRO DE GAVEIA BRUÍO,I.ATÃO,
ROSCÀVEI, 1'- FORNECTMENTO E TNSTAtÀçÃO.

ar 08/202!

32,2O Rt 83,08 RS14.1.3 srNAPr/P0 94785

AOAPTAOOR COM FTÂNGE5 LIVRES, PVC,

SOLOÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTÁLADO

6M RESERVAçÂO DE ÁGUA DÉ EDIFICÂçÃO QUE
POSSUA RESERVA]ÓRIO DE

TIBFA,/FIBROCIMENTO'ORNECIMENTO E

rN§arAçÃo. AF 06/2016

UND 2,58

t4.l

51,60 26,37 n5 1"360,69 1.734,8814.2.1 SINÀPI/PB 89509
TUBO PV€,sÉRIE R, Á6UA PI.UVIÀI, DN 50 MM,
TORNECIDO E INSTATADO EM RAMAL DE

ÊNCÀMINHAMtNÍO. AF,12l2014

Rs 408,88 521,32R514.2.2 SINAPI/PB 89508
ÍUBO PVC,sÉRIE R, ÁGUÂ PLUVIAL, ON 40 MM,
FOÂNEC'OO E INSTÂI"AOO TM RAMÀL D[
TNC}MINHAMENÍO. AF 1212014

M 20,ú 19,81

Rs 316,41 R' 480,00L4.2.3 srNAPr/PB

ÍUBO, PVC, SOLDÁVET, DN 32MM,INSTALÀDO
EM RAMAT OU SU&RAMÀL DE Á6UA.
toRNtcrMENÍo t rNsÍArÁçÃo. aF_l212014

M 15,48 24,32

995,48n5M 4A38 R5 7aO,'1714.2_4 SINAPI/PB 49356
TUBO, PVC, SOTDÁVÉt, ON 25MM,INSTALADO
€M RAMÂL OU 5U6.RAMAL DE ÁGUA.
f ONN€CIMENÍO E INSTALAçÃO. AF_12l20T4

Rs 87,43 r17,47RS14.2.5 SINAPUPB 9449't
RE6ISTRO DE GAVETA 8NUTO, TÂTÃO,

ROSCÁVÉI, 1 1/2". íOnN€CTMENÍO €

tNSTA|"AçÃO. AF 08/2021

UND 0,86 101,66

Rs 710,00 90s,25RS14.2 6 SINAPI/PB 94495
fiEGISTRO DE GAV€TA BRUTO, LÂÍÃO,
RO5CÁVIL, 1" - TORNECIMENIO E TNSTATAçÃO

AF 08/2021

[rNo 12,04 s8,97

41,60 R5 1.160,25 2.244,32n974.2.1 slNAPr/PB 89972

I(I: DÉ 
'ÊGI§IRO 

Ô€ 6ÂVETA BRU'TO OT tÂTÃO

,4'. rNctusrvE coNExÔÊt RoscÁvEL, tNsÍALADo
IM RAMAI, DE ÁGUA FRIA. TORNECIMINTO I
tNsÍAtAcÃo.Af 12,/2014

UND 36,98

))

\/

rN0 VÂLÚR :r:vAroR Ío]ÀL (§Dl 2?,5%)

105,92

M R§

89357

16,14



( (

Rs 390,72

üEA!!Íü:5J!t!.tEt§tG.E@rü

R5 498,16

llltar!tLlit

10,32 17,86

r t!a€,

UND

lrl{!r!ll;tlql9ra>Dt!Ívlta§.:ill§lllüI!!a!:,Ç8ínn$5ilirÍ!lrlrtll
RÊGISTRO DE GAVETA BRUIO, I.ATAO,

ROÍÁVEL, 3/4" . TORN€CIMENÍO E INÍALAçÃO-

ÀF 08/2021

cóorGo .

893511428 srNAPt/P8

3.610.84RsRt2.832,03
cLrxÁ D'ÁGUA EM PoLt ÉsÍER RtFoRçADo coM
FIERA DE VIORO, 5OOO IITROS. FORNÉCIMENTO E

tNSÍArÁçÃô. aF,o6/2021
10261714.2.9 SINÀPI/PB

6.912,90R95.421,88 Rs s.421,88UND102619

clxl o ie ul rr.a ÉouÉsÍER nEFoRêDo coM
TTBRA DÊ VIDRO, 1OOOO LITROS. FORNÉCIMENTO

E rNsÍArÂçÃo. aF
5rNÂPl/P814.2.10

847,5915,4643,00

TUBO PVC. SERIE NOÀMAT. ÉSGOTO PREDIAT, DN

40 MM, TOÂNECIOO € INSÍÂLÂDO EM RAMÁL DÊ

DÉSCARGAOU RAMAT DE ESGOTO SANITÁRIO-

^F 
t212014

1.295,51Rs23,63 R5 1.016,09M 43,00

TUBO PVC, SERIE NORMAI- ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, TORNECIOO É INSTALADO EM RAMAL OE

DEscaRGAou RAMAL DE ESGoÍo saNlÍÁRlo.
AÍ L2l20r4

SINAPI/PB a971215.1.2

2.452,72R5 RS 3.727,22M 68,8089713

ESGOTO PREDIAL DN

75 MM, FORNECIOO E INSTALADO EM RAMAL DE

OESCÀÂGÂ OU

^F 
t2l2ot4

RAMAL DÊ €SGOTO SAN

TUSO PVC. SERIE N

rÍÁRro.stNÁPl/P815.1.3

RS 2.513,95 3.204,29nS124,10 20,16M1022 64

TUSO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE

€s§oTo coNooMlNlAL D! PAREDE MACIçA, DN

1oo MM, tuNÍA EúsÍlcA - FoRNEcIM€NTo E

ASS:NTAMENTO. AÊ-01/202I

stNAPr/P815.1.4

566,195,16

TUBO OE PVC PARA REOE COLEIORA DE ESGOTO

DE PARÉo! MActçÀ, oN 150 MM,rrtÚNTA

EúsÍrcÂ - FoRNEctMÉNÍo E ÀssÊNÍAMENTo.

aF 01/2021

SINAPI/PB15.1.5

R5 344,0312,55 RS 259,83M 21,í
TUBO PVC, SERIE NORMAT, ESGOÍO PREOIAI- DN

50 MM, FORNECIOO E INSTALADO EM PRUMÀDA

Dã Escoro sANlrÁRto ou v€NÍlLÂçÃo.

^F 
17/2014

8979815.1.6 SINA?I/PB

18,06UN

RAIO stFoNADO, PVC, DN 100 X 40 MM,IUNTA

soloÁvEL, FoRNEclDo e tusreuoo tta Raptlr
DE OESCÁRGA OU EM RAMAL OE ÉSGOTÔ

saNrrÁRlo.AF_l2l2014 _
8970915.1.7

F;Tq
| 

,,,

1S.1

15.1.1 SrNAPr/P8 89711 F§ 6@,1a ft5

35,65

90695 M 86,06 R5 444,07 RS

SINAPI/PB 10,64 Rs 192,16 RS 245,00



15.1.8 SINAPI/r,B 101808

CAIXA ENTERNADA DIS]RIBUIDORÂ DE VA2ÃO
(sUMtDOUnOS MÚtTrprOS), RTTANGUTÂR, EM

CONCRE'O PRÉ- MOt.DADO, DIMINSÔTS
INTERNAS:0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF 1212020

UNO t1,20 390,65 R5 6.719,18 8.566,9sRS

15.1.9 5INÂPI/PB 98102

catxa DE GoRDURA STMPtES, ORCUTÁR, tM
CONCÊ€ÍO PBÉ.MOLDAOO, DIÂMETRO INTERNO

= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. Ar-12l2020
UND 439,77R$2,58 Rs 344,92

t ESt II II

16.1.1 srNÀPr/P8 95471

VASO SANITÀR}O STFONAOO CONVENCIONAT
PÂRÀ PCO SEM FURO TRONTAL COM tOUçA
BRANCÀ SEM ASSENTO. FORNECIMfNTO E

TNSTAI.ÂçAO. AF 01,/2020

UND 3,44 626,19 Rs 2.154,09 R5 2."t46,41

16.1-.2 stN^Pr/PB 103018

VÁLVU!Á DE DEscÂnGA MÊÍÀ"rcA,8Ast 1 1/4',
ACABAMENTO METAIICO CROMADO -

toRNECTMENTO E rN5ÍALÂCÍO. AF 08/202r
UND 3.44 202,6L ns 696,98 R§ 888,65

16.1.3 sl§ÀPr/P8 86941

LÁVAÍÓRIO LOUçA BRANCÂ COM COLUNA,45 X
55CM OU EOUIVAL€NTT, PADRÃO MÊDtO,

INCLUSO SIFÃÔ TIPO GÀRRAFA, VÁIVUI"A E

INGAÍ: ItEXÍVEI DE 4OCM ÉIü M€Í,AT
CROMADO, COM ÍORNEIR,A CROMADÀ DE ME5,q,

PAORÃO MÉDIO - fORNECIMTNTO E

rNsÍAtAÇÃo. AF 01/2020

UND 0,86 592,25

,ra'

Rs s09,34 R5 649,40

16.1.4 SINAPI/PB 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2NDU 3/4F
PÂ8A LAVAÍÓitO, PÀ)nÃO POPULAR -
f oÂNEcTMENÍO E TNSIALAçÃO. AF_01/2020

UND 0,86 6t,12 Rs 5't,72 R5 73,60

srNAPr/PS 95544
PAPTL€IRA DE PAÂEOE EM METAL CROMAOO

5EM ÍAMPA, INCLUSO FIXACÃO AF O'/2020
3,44 25,46 Rs 87,58 RS 111,67

16.1.6 SINAPI/PB 100873

SANRA DE APOIO REÍÀ €M ALUMINIO,
COMPRIMENÍO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNÊCTMENTO r rNSÍAIAçÃO. AF 0l/2020

UND 4,00 197,74 Rs 788,72 RS 1.005,6?

ii lEI

16.2.1 SINÂPI/PB 100848
À50 SA N I ô N ANÍI t TOUçA BNA NCA

FORNECIMENTO T INSTALACAO. AE 07/2O2O
M5,35 R5 766,35 RS 917,09

16.2.2 SINAPI/PB

vÁTVUtA oE oESCÁÂ6A MÊÍÁ[IcA, ÚÀSE 1 1/4.',
ÀCABAMENTO METALICO CROMADO.
FORNECTMENTO E tNSTA|"ACÃO. AF 08/2021

UNI) 1,t) 202,61 R5 348,49 RS 4M,32

I

ITfM DESCnICÂO DO§ 5[RVICOS UND QÍ'JTO. PRECO UNÍ V4IOR I vÂtoR rorAr tBDll7,s%).

133,69

16.1.5 UND

r03018

f"-T;
r6.2

))



( (

RS 649,40R5 ,340,86 597,25UND

r,avarõíro LouçA BRANcÁ coM coLUNA, 4s x 
I

5scM ou EeurvALENTE, PADRÃo MÉDlo, 
1

rNcLUso srFÃo TtPo GARRAFA. VÁLVULA E ]

ENGAÍE fL[xÍvEL DÉ 4ocM EM MEÍAL

CROMAOO, COM TORNEIfiÁ CROMAOA DÉ MEsA,
. FORNECIMENÍO E

_ot/2020
PAoRÃo MÉDlo
rNsÍaraÇÃo. A§

SINAPI/PB 8694116,2.3

RS 57,72 RS 73,6861,12UNO 0,86
TORNETRÂ CROMADA DE MÊSA, V2ÍDU 3/48
PARA r-ÁvaÍóÊto, PADnÃo PoPULAR -

FoRNEcTMENTo E rNsÍAt-AçÃo. aF-ov2q20
16.2.4 StNAPl/P8

RS 55,8375,46UNDPAPELEIRA DE PAREDÊ EM METAL CROMAOO

sEM ÍAMPA, rNcluso FlxAçÃo. At-ou2o2oSINAPI/PB16.2,5

286,?\RSa7,15 n5 224,87uNrr 2,54100860

cHUVEtRo ELÉÍRtco coMUM
TIPo oUCT]A IÍORNEC'M:NTO E INSTALAçÃO,

coRPo PúsÍrco,

ÁF 01/2020
SINAPI/'B1.6.2.6

II16.3

2.O69,49R$235,92 (5 1.523,13INCIUSO CONJUNTO DE

sANrÍÁRrA AJusÍÁvEL -
íBR

^F-to/20
5ÍALÂçÃO.NTO Ê IN

VENCIONALcoNÍ 5r ADOFONsÂNASO

coM LOU ÀNCA,

r-rcAçio EACIA

tECr 1M

SrNAPrlPB16.3.1

1.777,79RSR§ 1,393,966,88 202,6tUN i)
ÍÃLVurA DE oÉscARGA MEÍÁLlcÁ, BAsE 1 v4",
ACAEAMENÍO MrIAIICO CROMADO .

ÀÊ_08/2021ÊORNECIMENTO E INST

10301816.3.2 SINAPI/PB

649,40RsRSUNU'

t'

0,86

revÃiõsto Loúcl eRANcA coM coLUNA,

sscM ou EQUtvÀL€NT€, PAoRÃo MÉolo,
rNcr-uso slFÃo Tlpo GARRAFA" VÁwULA E

ÉôiGArE ÍLEx[vÉa D€ 4ocM ÊM M€rAL

E

ADA DE M€SA,
SINÀPI/PB 86941

Â5 73,6ô67,72 RS s7,72UND 0,86
ÍORNÉIRA CROMADA OE MÉSÀ 1/2DU
PARA t-AVAÍóRto. PAoRÃo PoPULAR -

3/49

FORNECIMENÍO E INSÍ 2020
SINÂPI/PB 8690616.3.4

1.287,15UND 11,18srNAPrlPB 6916.3,5

R5 11r.6725,46 R§ 8',',s8UN I) 3,44
rNcluso FrxAçÃo. AF_oV2o2oSEM TAMPA,

PAPELÊIRA OE PAR€OE ÉM METAL CROMADO
9554416.3 6 SINAP'/PS

srNPr/op.sÉ ttl I
.,. valoÂ Torar {B0r z7,5ta)

86906

95544 t,7? RS .43,79

95470 UND 6,88

16.1.3

rlrll

rNsrÂrÂcÃô. aF oU2o2o

ionruetna cnorraloa TUso MôvEt, DE PAREoE,

1/2mu 3/4lrpARA pta DE cozlNHA, PADRÃo

MÉDlo " FoRNtctMENro r tl'lstluçÂo.
aÉ o1/2020

115,13 R5 :..641,12

"z



16. SINAP 87,16 R5

17,1

.:,

I DvrsoRrÂ sANrrÁRrA, Trpo cj8rNE, rM

IGRANÍO CINZÂ POtlDO, ESP = 3CM, ASSTNTADO

lcoM ARGAMASSÂ col-aNTE Ac lll-E, txcr.usrvE
lrrnuorHs. ar orlzozr

559,16 RS

17.2

I DtvrsoRrÂ sÀNrrÁRrA, Trpo cagrNt, EM

lcnmrrro c,rzl eolrDo, Esp = 3cM, assrNTÂDo
lcou lnoauassl cor-ANrt Ac ur-t. rxcr.usrvr
lrsnneGrrs. or orl:ozr

102253 M 4,27 559,16 R5 2.389,96 3.047,20R5

11.3 SINÀPI/PB

I DrvrsoRrA sANrTÁRrÀ Trpo cABrNE, rM

,orrr, lcururo oNzA polrDo, Esp = 3cM, AssrNTADo

lcoM ARGAMASSA COLÀNTÊ AC flr-E, ÉXCTUSTVE

lrtnnacgrs. ar ot/zozt

3,61 559.r 6 Rs 2.019.69 2.575,10Rs

17.4 slNAPt/P8

I DrvrsoRrÁ sANrTÁRrA, Trpo cABrNt. rM
I

IGRANITO 
ClNzÂ POt l0O, ESP = 3CM, aSSFNTADo

ICOM ARGAMASSA COLÂNTT AC III.I, IXCI USIVT

lrrnnacrrus. or or/zozr

102253 M 3,48 559,16 Rs 1.947,55 RS 2.483,13

17.5 SINAPI/PB

I DrvrsoRrA sANrrÁRta, Trpo cABrNE, tM
lenatrto crr.rzl por-rDo, Esp = 3cM, AssENTADo

lcoM ARGAMASSA COLANTE AC Ir-8, rXC ]S|VE

lrtnRAGENS. AÊ 01/r021

53 559,16 R5 3.318,06 RS 4.230,52

11.6 3.M7,20R9SINÀPI/P8

I orvrsonra slttrÁnta, Trpo cÂBrNÉ, tM
lcnnruro cr*zo por,rDo, Esp = icM, ÂsslN'rÂDo
lcoÀa lnclv,qssa coLÂNTE Ac n.E. txcLUsrvr
lrtnnrcrrus. ar orlzo:r

M 4,27 559,16 Rs 2.389,56

R5 7.r76.745,2aI

))

r - oRçÂMENTo BA5E paRA cRrcHE paDRÃo TNTEGRA PARÀÍBÁANO(O

lTtú' srNa,/oRsÊ I cóDlco lDtscárcÀo ôos srilacos'r' UND I',QNTD PRECO UNT I valoR I vlron totat laor zt,s',e;

| | cHUvErRo ELÉTRrco coMUM coRpo púsTrco,

I rooaoo lrrno oucHAÍroRNrcrMrNIo c rNsrÂraçÃo.
I lor orruoro

UND 7,74 RS 674,61 860,14

SINAPI/PB 1022S3 M 1,42 RS 1.011,65

stNApr/PB

M

M s,93

1012s3

valonÍoTAr RS

2
' L'<,
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRAO CRECHE TIPO A
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GERÊNCN DE ACMOPANHAMENTO E MANUTENçÃO DE OBRAS
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRAMA PARAíSE PruT4EIRA INPÂNCM

PROIETO INTEGRÁ EDUCAÇÃO PB - TIPO A

1. INTRODUçÃO

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PARÁÍBA PRIMEIRA INFÂNICA

0 Programa ParaÍba Primeira lnfância, criado pelo governo estadual' consiste num

conjuntodeaçõesnasáreasdeAssistênciaSocial,Educação,Saúde,Esportee§egurança

Alimentar e Nutricional, para atender, especialmente, crianças de 0 a 6 anos de idade'

Visando aprimorâr a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil' tanto na

construção das escolas/creches, como na implantaçâo de equipamentos e mobiliários

adequados, umâ vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação' 0

programa padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede

pública.

' 1.2. OBJETM DO DOCUMENTO

o memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade

de caracterizar criteriosamente todos Os materiais e componentes envolvidOs, bem como

toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e deÍine integralmente o

projeto execuiivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do

projeto ârquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

constam rambém do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos,

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por óIgãos públicos federais,

estaduais e municipais, ou por concessionárÍas de serviços públicos'

2. ARQUITETURA

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

o Projeto Padrão Tipo A desenvolvido para o Programa Paraíba Primeira Infânciallntegra

PB, tem capacidadê de atendimento de até 100 crianças, em período integral. As escolas

de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses,

distribuÍdos da seguinte forma:

Creche I -para crianças de 0 a l ano de idade;

Sê.Íêlârla de Cstado da EducáÉo Ciêncla eTecnototla (SEEcr)

Gerênciâ de Acompânhamento e Mãnutenção dê Obral (6AMOB)

Centro Adrnini5trativo Estadlal _ Bloco I _ 5! aôdar - Av. Joâo da Mãtô, s/Ô -Jeguarlbe

João Pe55oa/PB - Fone: (83) 3208'9804
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Creche ll- crianças de 1a 2 anos de idade;

Creche III - crianças de Z a 4 anos de idade;

Pré-escola - crianças de 4 a 6 anos de idade.

0 partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da

criançe, tanto no aspecto ÍIsico, psicológico, como no intelectuel e sociel.

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo A em terreno retangular

com medidas de 40m de largura por 30m de profundidade e declividade máxima de 3%.

Tendo em vista as diferentes situaçôes para implantação das escolas, o Proieto Padrão

apresenta opções e alternativâs para efetuá-las, dentre elas, alternativas de fundações,

implantação de sistema de esgoto quando não houver o sistema de rede pública

disponÍvel.

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso âs criânças na faixa etária

definida, o projeto a adotou os seguintes critérios:

o Facilidade de acesso entre os blocos;

. Segurança Íisica que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas

como cozinha, lavanderia, central de 8ás, luz e telefonia;

. Circulação entre os blocos com no mínimo de 175cm, com piso contÍnuo, sem

degraus, rampas ou iuntas;

. Ambiênte§ de integra$o e convívio entre criançâs de diferentes feixas etárias

como: pátios, parquinho e áreas externas;

. lnteração visual por meio de elementos de transparência como instalação de

vidros nas partes inferiores das portas e esquadrias a partir de 50cm do piso;

Equipamcntos destinados aô uso e escàla infantil, respeitando as dimensões de

instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral'

Tais critérios destinam-se â assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na

etlificação, e independem das técnicas construtivas e materieis aplicados.

2.2, PARÂMüTROS DE IMPLANTAçÃo

Para definira implantação do proieto no terreno a que se destina, devem serconsiderados

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a

ed iticação das melhores condiçôes:

§êcÍ€tarl. de tstado da tdu.ação Ciê.cla e Íecílologia {SEECÍ}

Geréncia dê Âcompanhamento ê Manuteôção de ObÍis (GAMOB)

Centro Àdmlnl§trativo E taduãl - Bloco | ' 5! àoclàr _ Av loão da Mata, s/n - 'lsguãrlbe

.,oão Pêlsoã/PB . Fone: (83) 3208-9804
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- 
àÀnacrrnisrlcAs Do r[RRE]'io: avaliar dimensõe§, furma e topografia

utilizantlo relaçâo de oaupação que Saranta áreas livres para recreação'

paisagismo e e5!âcionamentos;

. LOCALIZAÇÀO DO TERREN O: privilegiar localização próxima a demanda exi§tente'

comviasdeaces§ofácil.evitandolocalizaçãopróximaazonasindustriais,üasde

grande tráfico ôu zonas de ruído; garantir a relação harrnoniosa da con§tTuÇão com

o entorno, yisando o coníorto arnbiental dOs seus usuários (coniorto higrotérnrico'

visual, acústicô, olfativo/qualidade do ar) e qualidâde sanitária dos ambientes;

, ADEQUAÇÃO DÁ EDIFICAÇ,ÃO AOS PARÂMETROS AMBIENTAIS: AdEqUAçãO

térmica,insolação,pelmitindovenlilâçãocruzadano§amhientesdesalasdeaula

e iluminaçâo natural,

. ADEQUAÇÂO 
^O 

CLIMÂ RECIoNAL: considerar as diversas características

clÍmáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água' dos

ventos, do sol {r de vários ôutros elemêntos que compÓem a paisagem a fim de

anlecipai futuros problemas relativo§ âo conforto dos usuários;

. CARACTERÍSTICAS Do SoLo: conhecer o tipo de solo prêsente no terrêno

possibilitando dimensionar corretamenle as fundações resultando em segulança

e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação'

é conveniente conhecer as características mecânicas e de composição do solo,

mediante ensãios de pesquisas e sondagem de solo;

. TOPOCRA§'IA: Fazer o levantamento topográfico do terreno ohservando

Atentamente suas características procurandO identificar as prováveis influências

elo relevo sobre a edificaçâo, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental,

assim como in0uencia no escoamento das águas superficiais;

L0CALIzAÇÃ0 DA INFRAESTRU'l'URA: Avaliar a melhor localização da edificaçào

com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elótricâ e

esgôtô, neste caso, deve'se preservâr a salubridade das águas dos mananciais

utilizando-se fossas sópticas quando necessárias localizadas a uma distâncÍa de no

mínimo 300m <ios mananciais ou dos filtros anaeróbios.

Sê.rêrârie de §stadr d, !du.âção Ciônciâ ÊTe.nologi, {S[ECT)
Gerêncla de Acompanhamenlo e Manulenção de Obrâ§ IGAMOB)

Certtro AdminiJtrativo E5tadüãl - Bloco I _ 5e àndaa _ Av.loão da Maiô' 5/n _Jâguâribe

loão Pestoô/PB - Fone: (83) 3208'980a

\

N



)*,* {,/,
PARAIBA
Govarno do Estado

. 0R[ENTAÇÃo DA EDIFICAÇÃ0: buscar a orientação ótima da edificação,

atendendo tanto aos requisitos de coníorto ambiental e dinâmica de utilízação da

Creche quanto à minimização da carga téImica e consequente redução do consumo

de energia elétrica. Havendo necessidade, em função da melhor orientação, o

edifício deverá ser locado no terreno de forma espelhada em relação ao eixo

cenral da edificação. A correta orientação deve levar em consideração o

direcionamento dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a

temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

2.3. PARÂMETROS FUNCIONÂIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes

alguns parâmetros, a seguir relacionados:

PR0GRAMA ARQUITETÔNlC0 - elaborado com base no número de usuários e nas

necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivência

completa da experiência educacional adequada a faixa etária em questão;

DISTRIBUIÇÂO Dos BLOCoS - a distribuição do programa se dá por uma

setorização clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais

Íluxos e circulações; A setorização prevê tanto espaços para atividades

particulares, restritas a faixa etária e ao grupo e a interação da criança em

atividades coletivas. A distribuição dos blocos prevê também a interação com o

ambiente natural;

Ánees g PRoPoRÇÕEs Dos AMBIENTES INTERNoS - 0s ambientes internos

foram pensados sob o ponto de vista do usuário infantil.0s coniuntos funcionais

do ediÍIcio da creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros.

As salas de atividades são amplas, permitindo diversos arranjos internos em

função da atividade realizada, e permitindo §empre que as crianças esteiam sob o

olhar tlos educadores. Nos banheiros, ã autonomia das crianças estará relacionada

à adaptação dos equipamentos as suâs proporções e alcance;

Secretari. d. Ê§lãdo da Edu..çào çiêrlcià ê Têcnologla {§tE(T}
6erénciâ de Aaompânhemênto ê Mênutenção de Obras (6AMOB)

Ccntro Admlnist..tivo E5tôduôl_ Eloco | _ 5! andar _ Av. João da Matô, 3/n _JôSuaribe

João Petsoa/P8 - Fone: (83) 320&9Eoa
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.LAYoUT-odimensionamentodosambientesinternoseconjuntosfuncionaisda

creche foi realizado levando'se em consideração os equipamentos e mobiliário

adequados a faixa etária especifica e ao bom funcionamento da creche:

.TIP0LoGIADAsCoBERTURAS-foiadotâdasoluçãosimplesdetelhadoem

platibanda, de fácil execução, com telha inclinada em Íibrocimento obedecendo

100/odeinclinação,emconsonânciacomosistemaconstrutivoadotado;

. ESQUADRIAS - foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de

íluminação e ventilação natural em ambientes escolares;

FUNCIONALIDADE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS - os materiais foram

especificados de acordo com os seus rcquisitos de uso e aplicação, intensidade e

caracterÍstica do uso, conforto antropodinâmico possibilitado e exposição a

intempéries;

ESPECIFICAÇÔES DAS CORES DE ACAB^MENT0S - foram adotadas core§ que

privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários;

ESPECIFICAÇÔES DAS L0UÇAS E METAIS - para â especificação destes foi

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em

várias regiões do paÍs. Foram observadas as características térmicas, durabilidade,

racionalidade construtiva e facilidade de manutenção.

2.4. ESPÂçOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

As escolas de ensino infantil do Tipo A sâo tórreas e possuem 3 setores distintos de âcordo

com a função a que se destinam. São eles; setor ad nlinistrativo, setor de serviços e setor

pedagógico com quatro salas. 0s setores iuntamente com o pátio coberto/refeitório são

interligados por circulação coberta. Na área externa estão o parquinho e a horta.

Os setores são compostos pelos seguintes ambientes:

SETOR ADMINISTRATIVO [ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA]:

. Hall;

. Administração;

. Almoxarifado;

sccí.t.ílr dê Ertedo da Educsçao Gência ê Têcnologià (S€ECÍ)

Gê.ênciã de Ácompãohainênto e ManutenÉo de Obras {GAMO8}
Centro Adminirtrrtivo Estâdual- 8loco l'59 andaÍ - Av.loão da Meta, s/n-.1âSuaribe

João Persoô/P8 - Íoner 183) 3208-9804
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Sa)a de professores;

Sanitário masculino e feminino para adultos e portadores de necessidades

es p ec ia is.

SETOR DE S§IVIÇOS:

r Acesso serviço;

I Triagem e lavagem;

. Área sxternâ:

o Central GLP;

r Depósito de lixo orgânico e reeiclável,

COZINHA;

. Área de higienização pessoal;

r Baneada de pr.eparó dê cârnes;

r Bancada de preparo de legumes e vsrduras;

. Area de cocção;

. Bancada de passagem de alimentos pronlôs;

r Bancada de recepção de louças sujas;

r Pia lavagem louças;

PÍa lavagem pan*lôes;

Despensa.

REFEITORIO:

r Bebedouro;

. Área de conrivôncia;

LACTÁRIO:

. Árca de preparo de âlimentos (mamadeiras e sopasl e lavagem de utensílios;

. Bancada de entrêga de alimentos pronto§.

S$rela ã de Êstãdo da Edu.ação Ciênciâ e Tecno,ogiá (SffCÍ)

6eíên.ia de Âcompànhamento e Manutenção de Õbrá3 {6aMo8}
CentÍo admin istrãtivo EstÀduôl _ §loaô l _ 59 ãnd3Í " Av loão da M3ta, s/Ô - Jôgu aíibe

.]ôào Pessoã/P8 - tone: (81) 32C8-9804
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LAVÂNDERIA:

. Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas;

. Tanques e máquinas de lavar;

. Bancada para passãr loupa§ com prateleiras;

. Depósito de Materiais de Limpeza'

COPA FUNCIONÁRIOS

SITOR PEDAGÓCICO:

SALA CRECHE I. CRIANÇAS DE O A 1 ANO:

. Fraldário;

. Atividades;

'. Repouso;

r Saniúrio infantil para Pessoa com deficiência (P'C.DJ;

SALA CRECHE tI - CRIA}IÇAS DE 1 A 2 ÂNOS:

San itário iniantil;

Atividades;

§epouso (tatamel;

SALA CRECHE III E PRÉ.ESCOLA - CRIANÇÂS DE 2 A 6 ANOS:

r Saniúrio infantil {creche llll;

. Sanitário iniantil (pré-escola);

. Atividades;

. Rêpôuso ftatame);

PÁTIO COBERTO:

. Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias.

. Espâçô nâo coberto destinado à instalâção dos brinquedos infantis'

. Parquinho:

. Horta:

secíetade.de f"stado da ldircaÉo Ci§ídr ê ÍêcrDlotiã {sÊEcT}

G.rênciâ de À.ompanhâmêrfo e Mãout.nçãode Obras {GÀMO8)
Centro Adrnihisiíâuvo Esladual_ gloEô l'59 aadir _ Âv.João da Mata, sln - laguâdbê

,oão Pe$o3lPB - Fo.le: (8f) 3208-9304
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2,6, ACESSIBILIDADE

Com base na Associação Brasileira dc Normas Técnicas IABNT NBR950), a acessibilidade

é definida como "Condição para utilizaçâo, com segurança e autononlie, total ou assistida,

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de

transporte e dos dispositi.vos, sistemas e meíos de comunicação e informação, por pessoa

portadora de deÍiciência ou com mobilidade reduzida".

O proieto erquitetônico baseado na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ÁBNT,

segundo a norma NBR 9050 de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados,

todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de

apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

. Rampa de acesso, que deve adequer'se à topograÍia do terreno escolhido;

. Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pes§oa§ com deficiência visual;

. SanÍtários para adultos (feminino e masculino] P'C'D;

. Sanitário para crianças P.C.D.

ambiente.

Secíet.da de E3tâdo dâ €du.ãÉo Ciênciâ . Têcôolotlà lsftcÍ)
Gerência de A.omp.nhamento e Mânltênçãô d€ Obrâ3 {GAMOB)

Centro Adminastr.tivo Estaduâl _ Bloco I _ 5t ôndar ' Av. João de MâtÀ, 5/n - JâSuaribê

João Pê55oa/P8 - Fone: {83) 320&9804
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2,5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

As diversidades climáticas no território paraibano são inúmeras. As construções devem

observar as particularidades regionais e atender as necessidades de conforto espacial e

térmico, Portanto, é de fundamental importância que o edifício proporcione a seus

ocupantes um nível deseiável de conÍorto ambiental, evitândci aô máximo o uso de

equipamentos ar"tificiais de controle de temperatura.

Alternativa de acabamento: Para algumas regiões, se desejável utilização de íorros:

Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso acartonado (rebaixo de 30cm) afim

de reduzir o pé-direito interno para 2,70m, melhorando assim, o conforto térmico nestes

ambientes.

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem

como barras de apoio nas pare«ies e nas portas para a abertura / fechamento de cada

\



ffi
3

,J- ,/
)aruar l,r/ar

PARAIBA
Governo do Estado

SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZÂçÃ0 Do SISTEMA CONSTRUTM

Em virtude do grande número de municÍpios a serem atendidos e da maior agilidade na

análise de proieto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um

projeto-padrão. Algumas das premissas deste pro.ieto padrão tem aplicação direta no

sistema construtivo adotado:

.Definiçãodeummodeloquepo§saserimplantadoemqualquerregiãodaParaÍba,

considerando-se as diferenças climáticas e topográficas;

o Facilidade construtiva, com modelo e téCnica Construtivos amplamente

d ifu nd idos;

. Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância

com a ABNT NBR 9050;

. utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

. obediência à legislação pertinente e normas técnicas vi8entes no que tange à

construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - IiNDE e Mintstério da Educa$o -MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construçã0, valorizando as

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em

todos os municÍpios da Paraíba, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

. Estrutura de concreto armado;

. Alvenaria de tilolos com 08 furos (dimensóes nominais: 19x19x09cm, conforme

NBR 15270-1) e alvenaria de elementos vazados [dimensões: 40x40x10cm);

Laies pré-moldada e maciça de concreto;

Telhas de fibrocimento;

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do

tipO COnvencional compOsto de elementOs estruturaiS em conCreto armadO. Para maiOres

Sêc.êtârla dê €rtâdo dá EduGção Oência ê Têcnolotia (SEECTI

Geíência de Acompãnheúeoto ê Manuteoção de Obí.t (GAMOB)

Cemro Âdminiltíativo Esleduat- Eloco l'5t andar'Av. João da Mata, t/n -làguôribe
João Pessoa/PB - Íone: {83) 320&9804
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informaçóes sobre os materiais empregados, dimensionamentos

ser consultado o projeto executivo encam inhados em anexo.

No que tange a resistência do concreto adotada:

e especificações deverá

VIGAS

PIIÁRES 25 MPA

SÁPATAS 25 MPA

Tabela 1-Quadro de cqrgas de concreto.

Fonte -FNDE 20li

4,1.1 FUNDAÇÕES

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é em função das cargas

da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. 0 pro)eto padrão estima as

cargas da edificação, porém, além disso, as resistências de cada tipo de solo serão

diferentes para cada terreno. A Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras'

GAM0B íornece o proieto arquitetônico base com fínalidade de prestar auxÍlio na locação

e necessidade de dimensionamentos das estruturas reais, sendo necessário da

PREFEITURA ou CONTRATADA desenvolver o seu próprio projeto executivo de

fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O proieto

executivo confirmará ou não as previsóes de cargaS e dimenSionamento fornecidas no

proleto básico e caso haja divergências, o proieto executivo elaborado deverá ser

homologado pela GAM0B.

Deverá ser adotada uma soluçâo de fundações compatÍvel com a intensidade das cargas,

a capacidade de suporre do solo e a presênça do nível d'água. Com base na combinação

destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o ,nelhor custo-beneÍlcio ao erário público,

4.1.1.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS

Desde que sejâ tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante,

pois, no aspecto técnico tem-se a íacilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao

controle de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação'

Secíetâria dê Estrdo de tduc.éo Ciêncla . Te.nologie (SEICÍ)

Gêrência d€ acompanhâmento e Mânutençãó de Obrâ3 {GAMOB)

Centro Adminir!íatavo Estàduàl_ Bloao I _ 5t ôndâí - Av.loão dà Matà, s/n -Jagu'rlb'
.loão PesroôlPB - rõne: i83) 3208-9804

25 MPA

ESTRUTURÁ ', FCr{ (MPA)

25 MPA
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e, ,"p"ot deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação

fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno' que

deverá ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a ediÍicação

será executada

4.1.1.2. FUNDAÇÕES PROFUNDAS

Quando o solo compatível conl a cârga da edificação se encontra a mais de 3m de

profundidade é necessário recorrer às fundaçoes profundas' tipo estaca'

Elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia

perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente

da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta.

No proieto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para

uma carga admissível de 0,2 MPa (Z kg/cm2)

4.1.2. SUPERESTRUTURÁ

4.1.2.MGAS

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura módia de aproximadamente

40 cm.

4.1.2.2.. PILARES

Pilares ém concreto armado moldado in loco de dimensões variadas.

4.1.2,3. LAIES

É utilizada laie maciça na área do reservatório com alturas de I e 12 cm; nas áreas

adiacentes da edificação utiliza-se laje pré-moldada de altura de 8cm.

4.1.3. CONOGRAMA DE EXECUÇÀO

4.1.3.1, SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terrâ a serem escavados e/ou aterrados, devem

ser utilizadas as curvas de nível referentes aos proietos de implantação de cada

ediÍicação, A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções

espaçadas entre si, tanto na direção verticai quanto horizontal' O volume de aterro

deverá incluir os aterros necessárÍos para a implantação da obra, bem como o

âterro do caixão.

sêcrêtrrlâ de Estado da Educação Ciên.ie . Têcnologla (SEÊCÍ)

Gêíênciâ de Âcompenhamento e Manutenção de Obras {GAMOB)
Ce.tro adminístralivo Ertaduâl - Bloco l- 5! andar - Av. João da lúata, s/n -la8!aribe
João PelroôlPB - fon€: {83) 3208-9804
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4.1.3.2. INFRA.ESTRUTURA

Antes do lançamento do concreto para coníecção dos elementos de fundação, as

cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao

concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência

de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo

permitida sua concretagem antes dessa providência.0 íundo da vala deverá ser

recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente,

com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm' Em nenhuma hipótese

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.

4.1.3.3. VIGAS BALDRAME

Para a execução de vigas de fundações @aldramel deverão ser tomadas as

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua

remoçã0. Não seú admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora

da concrêtagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser

molhadas ató a saturaçáo. A concretagem deverá ser executada conforme os

preceitos da norma pertinente' A cura deverá ser executada para se evitar a

fissuração da peça estrutural.

4.1,3.4. SUPERESTUTURAS - PILARES

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente'

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais'

fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão' Antes da

concretagem, as formas deverão ser ntolhadas até a saturaçâo' A concretagem

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente' A cura deverá

ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural'

4.1,3,5. SUPERESTUTURÁS . LAIES

O escoramento das Iajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira

qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimâs mãis adequadas' As formas

deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretâgem. Após a concretagem

Seqet.da de Eitado dâ Educâaão ciêíci. e Tecíologie [sEÉCO

àerência ae lcompanlamento ê Mânutenção de obía3 {GÂMoB)

ã"nt o nOrnrnrrt."i'ro estâdual ' Sloco I - 5r andaÍ - av loão dà Matô' s/n - Ja8uaribe
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a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da

superÍicie. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma'

4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAçÃO

4.2.1. ÁLVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

4.2.1.1. CARÂCTERIZAÇÃ0 E DIM ENSÃO

o Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

c Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1.2. CON0GRÁMA DE EXECUÇÃ0

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, âssentado os blocos em

amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser

verificados. Os blocos devem ser assentâdos com argamassa de cimento, areia e

vedalít e revestidas conforme especificações do proieto de arquitetura.

4.2.1.3. CONEXÔES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

O encunhamento, encontro da alvenaria com as vigas superiores, deve ser

executado com tiiolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma

semana após a execução da alvenada, segundo figura abaixo:

E

Figura 2 -Detslhomenao de encunhomento.
Fonte -FNDE 2013

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeira) deve ser feito com

vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverâo ser embutidos na

alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois

I

E

Sê.ret.íla de Estâdo dã Edu.ação Ciêncla ê Tecnolo8i. ISEECTI
Gêíêncla de Acompanhem€nto e Mânutenção de Obra5 (GAMOB)

Centro Administrativo E9tâduâl - Eloco I - 5e ândar - Av. ,o5o c,â Marà, s/n - JaBuàribe
loào Pessoa/P8 - tofle; (8313208.9804
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lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e

contra-verga terão comprimento de 1,80m.

4.2.2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

4.2.2.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÔES DO MATERIAL

o Peças pré-fabricadas em concreto com L6 furos e medidas 40x40x10cm, de

primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme' O

acabamento deve ser em pintura acrÍlica na cor azul escuro;

ô Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm'

4.2.2.2. CONOGRÂMA DE EXECUÇÃO

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo

plastificante e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura'

4.2.2,3. CONEXÔES E INTERFACES COM OS DgMAIS ELEMSNTOS CONSTRUTIVOS

Para bom acabamento deve'se executar uma moldura em concreto' ao redor de

cada coiiunto dos elementos, com espessuras variadas' conforme projeto

arquitetônico, lniciar pelo piso, realizar o fechamento lateral e superior'

4.3. ESTRUTT'RA DE COBERTURAS

4.3.1. CARACTERIZÂÇÃo E DIMENSÔES DO§ MATEIRAIS

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas' conforme

Classificação de Uso, construção pesada interna'

4.3.2. REI'ERÊNCIA COM 0S DESENHOS DO PROIETO EXECUTIVO

Estruturâdecoberturadosblocosadministrativo,pedagógicos,deserviços'emultiuso'

conforme especificação em projeto'

4.4. COBERTURAS

4.4.1. TELHAS CERÂMICAS

4.4.1.1. CARÁCTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATER1AL

Secretaíla de Éstado dâ Educãção Ciên'i' eTêcnologiâ (SEEC?)

ãu.e*ia a" l.o.punttôm€nto e Manutençào de Obíat (GAMOB)

ã""i'àiaraoi,"L* t3tâdual - Bloco I ' 5c ándâí - Av João da Màtã' 
'n 

- Jâguàrib€
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Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa-canal de primeira

qualitlade sobre ripas de madeira fixados em estrutura de concreto'

- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 1Scm

4.4.1.2. C0N0GRAMA DE EXECUÇAO

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade encaixadas sobre ripas

de madeira de 1,5x5cm, fixados em estrutura de concreto' Á colocação das telhas

deve ser feita por íiadas, iniciando'se pelo beiral e prosseguindo em direção à

cumeeirâ. A sobre posição entre as telhas varia enre 9 â 11cm, de acordo com o

fabricante.

4.4.1.3. CONEXÔES E INTERFACES COM OS DEMÂIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas

na sequência de execução. Os encontros dos planos de telhado com planos

horizontais de laie deverão receber calhas coletoras, conforme específicaçâo.

4.4.2, PINGADEIRAS EM CONCRETO

4,4.2,1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÔES DO MATERIAL

o Pingadeira pró-moldada em conereto, modelo rufo, reto, com friso na face

inferior (conforme figura abaixo), A função deste elemento é proteger as

superfÍcies verticais da platibanda da água da chuva,

o Largura 20cm x Altura scm.

)

Figura 2 - Detalhamento da pinga dc írs,
Fonte -FNDE 2013

se.Íetarl. de E51.do dâ Édu.aÉo Ciên.ia e Têcnolotl. {S€ECI}
G.rênciâ de Acompanhàmento e Manutenção de Obía3 (GAMOB)
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4.4.2.2. CONoGRAMA DE EXECUÇÃO

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve'se assentar

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa Índustrial

adequada. A inclinação das placas deve estar voltada para o lado externo da

platibanda. A união entre as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada,

evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento

epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo de referência.

4.4.2.3, CONEXÕES E ÍNTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As pingadeiras deverão ser assentadas somentê após a impermeabilização das

calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superflcie da calha, até o

encontro com a Pingadeira.

4.7. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de

aplicação, Faz-se necessário analisar os quadros de legendas em projeto

especiÍicação real de cada item. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar

transcorrer tempo suficierte para o âssentamento da alvenaria (aproximadamente 7

dias) e constatar se as iuntas estão completamente curadas Em tempo de chuvas' o

intervalo entre o térmico da alvenaria e o inÍcio do revestimento deve ser maior'

4.7.1. PAREDES EXT§RNAS - PINTURA ACRÍLICA

4.7,1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas na

cor branco gelo, e amarelo canário na marquise, ambas com acabamento fosco'

sobre reboco desempenado fino, segundo especificações e quantidades expressas

em projeto.

4.7,2. PAREDES EXTERNAS. CERÁMICA 1OX1O CM

4.7,2.1. CARACTERIZAÇÂO E DIMENSÕES DO MATERIAL

oRevestimentoemcerâmicaatéaalturade0,50mdopiso,nacorcinzaclaro

tipo A (ao redor de toda a escola] e na cor azul royal para a moldura das

esquadrias e íaixa de entorno da escola;

fácil

pa ra

Seúet..iâ de Esl.do da Educ.Éo CiêIciâ. Tecnolotit (SÉCCT)

Gerêneiã dê Acompanhômento ê Menutenção de ObÍâs (GÀMOB)

ieniro ld ministreiiro f5tâdual- 8lo.o I' 5e ândar - Àv Joãoda Matô' s/n -Jâg'/aribe

.loão Pesroâ/PB - Fone: (83) 320&9804



a J-/
,-/ouat /arfut

PARAIBA
GovaÍno do Estàdo

c Faixa acima da área de cerâmica de 30x40cm, a 60cm da bancada' na cor

âzul [triagem e lavagemJ;

4.7.2.2. SEQUÊNClA DE EXECUÇÃ0

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de

inicíado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomerda-se o

enchimento dos rasgos feitos durante a exêcução das in§talações, a limpeza da

alvenarja, a remoção de eventuais saliências de argamassa das iustas e o

umedecimento da área a ser revestida.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco'

Serão assentadas com argâmassa industrial indicada para áreas externas,

obede€endo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das

iuntas. Antes do rejuntamento verificar a completa aderência do material à

alvenaria.

Otrservação: nas áreas externas, o índice de dilatação das peças e retração das

iuntas é maior que em áreas internas, por essa razã0, argamassas e reiuntes são

especiais.

4.7.3, PÁREDES EXTERNÁS - CERÁMICA 30 X 4OCM

4.7.3.1, CARACTERIZAÇÂO E DIMENSÕES DO MATERIAL:

Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, da bancada à altura de 60cm.

Será utilizado reiuntamento com especificação indicada pelo modelo de referência.

4,7.4. PAREDES INTERNAS . ÁNTAS SECES

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão

revestimento cerâmico à altura de 7,20m, sendo o acabamento superior um friso

horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados ganchos,

quadros, pregos, etc.

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tintâ acrílica acetinada lavável sobre massa

corrida PVA.

4.7.5. PAREDES INTERNAS. ÁREAS IIOLHEONS

Se6etaíia de Irtôdo da Edscação Ciênda êT.cnolotia (SEICT)

Geíêncía de Acompanhãmento e Manuteoção de Obrar {GAMOB)
C€ntro Admini!trativo Estaduâl - Sloco I - 5e aôdaí - Av..João da Mala, r/n - laguaribe
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Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesmâ

especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm

nas cores vermelha (íeminino) e azul (masculinol, a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa,

será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água,

acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores deÍinida no

proieto.

5. SISTEMÁS DE ABASTECIMENTO

5,1. INSTAUTçOES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padráo Tipo C foram

consideradas as populaçÔes equivalentes aos números de usuários previstos para o

estabelecimento levanto em consideração o consumo per capto de cinquente litros por

habítante dia (501/hab.dia), em uma reserva d'água de dois dias

5.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Para o abastecimento de água potável dos êstabelecimentos de ensino, foi considerado

um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente

ao§ pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade

principal garantir o suprimento de água da ediÍlcação em caso de interrupção do

abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e

tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos

diários da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá

diretamente o reservatório inferior. Através do sistema de recalque previsto na casa de

máquinas, a âgua é bombeada do reservetório 1 para o reservatório 2' por meio dos

comandos automáticos que acionam e desligam as bombas conforme variação dos nÍveis

dos reservatórios. A água, a partir do reservatório 2, segue pela coluna de distribuição

predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do projeto'

Dessaforma,sefaznecessárioaelaboraçãodeumproietodetalhadoespecificandoareal

demanda da ediÍicaçâo.

5.2. INSTATAçÕES DE GÁS COMBUSTTVEL

Sec.êt.ri. de Est.do dt Éducréo Ciên.i! ! Í.cnologiâ (5ÉEcT)

6erênciâ de Acompânhâmênto e MànutenÉo dê Obrà5 (GÂMoB)
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o projeto de instalação predial de gás combustÍvel deverá ser baseádo nâ ABNT NBR

13.523 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo - cLP e ABNT NBR 15.526 - Redes de

Di§tribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e comerciais -
Proieto e Execução.

serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um

de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

0 sistema será composro por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço

SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do proieto.

Quando não houver disponibilldade de fornecimento de botiiôe5 tipo P-45 de GLP, deverá

ser âdotâdo o sistema simples de botiiões convencionais tipo P-13. A instalação será

direta entre botiião e fogão, conforme os detalhes apresentados no pro.ieto.

5.3. SISTEMAS DE PROTEçÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de

ensino é de risco leve, segundo a classificaçâo de diversos Corpos de Bombeiros do país.

São exigidos os seguintes sistemas:

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem

os usuários da edificação.

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a

cada tipo de classe de fogo A, B e C, A locação e instalação dos extintores constam da planta

baixa e dos detalhes do pro.ieto.

lluminação de emergêneia: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 2x55W,

com âutonomiâ de 2 horas, instalados nas paredcs, conforme localização e detalhes

indicados no projeto.

SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,

concepções, plantas e detalhes constam no proieto.

ASTM E662, Standard test method for specific optical densi§ ofsmoke generated by solid

materials.

5.4. INSTALÂçÕE§ ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas será necessário definir a distribuição geral das

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensâo, conforme a tensão operada

Sc.retarla de Ertâdo da Êdu€âÉo Clên<la êÍecnôlo8iã (SEECÍl

GeÍênciô de Acompanhamento e Manutenção de Obras (6ÀMOB)
Centro Administràtivo Estâdual - Eloco I - 5e andar - Av. Joâo da Mata, s/n - JaguaÍibe
João PêJsoB/PB - tonei (83) 3208-9804
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pela concessionária local. 0s alimentadores foram dimensionados combase o critério de

queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros

do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância se.ia maior, os

alimentadores deverão ser redimensionados,

os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para

garantir a facilidade de manutenção e durabilidade'

As Ínstalações elétricas deverão ser projetadas de forma independente para cada bloco,

permitindo flexibilidade na construção, operação e manutençã0. Dessa forma cada bloco

possui um quadro de distribuição. Os alímentadores dos quadros dê distribuição de todos

os blocos têm origem no QGBT, localízado no bloco administrativo, que seguem em

eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no proieto' Os alimentedores foram

dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando

a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QCB) terão origem no quadro de

distribuição de iluminâção e tomadas do bloco mais próximo a sua implantaçâ0.

Não foram consideradas tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, - salas

de atividades, repôuso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátio - por

segurençedosprincipaisusuários,quesãoascrianças.Todososcircuitosdetomadas

serão dotâdos de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a

segurança. fu tomadas para ligação de computadorês terão circuito exclusivo' para

assegurar a estabilidade de energia.

Aslumináriasespecificadasnopro|etopreveemtâmpadasdebaixoconsumodeenergia

como as leds, fluorescentes e e vapor metáIica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto

fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica'

o acionâmento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das

janelasparaointeriordosambientes.Dessaformaâproveita-semelhorailuminação

natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se Íizerem necessária'

racionalizando o uso de energia.

5.5. INSTATAÇÔES DE CLIMATIZAÇÃO

oproietodeclimâtizaçãovisâoatendimentoàscondiçõesdeconfortoemambientesque

não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários'

SecÍetâíiâ dê Estado da EduceÉo CIên.I. êÍecnologlt (SEECÍI

Gerência de Acompanhamênlo e Mànutenção de Obíâs (GAMOB)

ã."iro oA-,ni.tr",iro fstôduàl- Bloco !- 5' ôndaí - Av loão dâ Mãta ' s/n - JáguaÍibe

João Pe5soà/PB- Fon€: (E3) 3208-9804
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As soluções adotadas foram:

. Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria:

adoção de equipamento simples de ar condicionado;

. Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim

determine a necessidadeJ

6. CONSIDERAçÕES FINAIS

Cabe a CONTPdTADA viabilizar a execuçâo do projetado juntamente com a

CONTRATANTE, tendo em vista que se faz necessário adaptar cada pro.ieto para a real

situação encontrada,

Desse modo, deverá ser seguido sem intervenções e tipologia preestabelecida em projeto

arquitetônico, respeitando todas as medidas e especificações representadas.

Ciente de que os projetos encaminhados em ânexo são de ordem meramente

exemplificativa, será necessário a elaboração de todos os proietos complementares, tendo

em vista a necessidade de adequação para cada caso real, desse modo é possível viabilizar

a construção com a solução mais adequada para cada caso.

Assim como nos proietos, o quântitativo e orçamento deverá ser readequado para as

soluções adotadas.

Toda especiÍicação do orçamento deverá ser embasada pelo Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e índices - SINAPI ou Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, segundo códigos

e composições de cotação atuais.

Devcrão ser respeitadas as exigências e medidas mínimas de recuo e circulação êm

proieto.

Se faz necessárío consultar as norrnas enr anexo para a elaboraçâo das propostas.

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação,

devendo epresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalaçôes e aparelhos e

com as instalaçôes definitivamente ligadas.

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou

danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou

secÍetâr{a de E5tado da EducaÉo Clência. Tê.íolo6ia (SE€CT}

Gerência de Acompanhâmento e Mânutençâo de Obras (GAMOB)

Centro Adminiitrôtivo Estadual- Bloco l- 5e andar-Av. João da Màta, s/n -laguaribe
João Pe55o./P8 - Fone: íE3) 3208-9804
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pavirnentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrantê da

obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da

mediçã0.

Serão de responsabilidade da C0NTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-

obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

A limpeza final da obra será feita de forma manual com lavagem total do piso. Além disso

todas as paredes com revestimento cerâmico devem ser limpas de toda e qualquer

impere.

ciente do que nos foi exposto, a Gerência de Acompanhamento e Manutenção de obras -
GAMOB, visa viabilizar a execução das creches padronizando as tipolo8ias propostâs,

melhorando a ergonomia nos ambientes das edificações e âtividades laborais a contento

de atender as normas técnicas vigentes

João Pessoa, 19 de novenrbro de 2021
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ANEXO I
NORMAS TÉCN ICAS APLICÁVEIS

NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à

compressão;

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria - Forma e dimensões - Padronização;

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estruturâl de tijolos e blocos
cerâmicos - Procedimento;

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria
de vedação - Terminologia e requisitos;

ABNT NBR 1"5270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria
estrutural e de vedaç5o - Métodos de ensaio:

Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratacâ c Fiscalização de 0bras de
Ediifcacoes Públicas (2a edição): TCU, SECOB,2009;

ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos.

ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;

ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa -

Procedimento;

ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas de
fibrocimento - Dimensões e tipos - Padronização;

ABNT NBR 15310, Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e

métodos de ensaio.

S€cretarl. de [rtàdo da Cducação Clancla eÍêcnolotla (StlEf]
Gerênaià de Acompànhãmento e Manutenção dê Obrar {GAMOB)
Centro Administíativo €steduâl - Sloco I - 59 àndár - Av. loão de Mâtâ, s/n -jaguâribe
.,oão Pêrioá/Pg - Fone: (83) 3208-9804

\



z1 -t- /)arut pút
PARAIBA

NR 26 - Sinalização de Segurança;

Sêc.êt..i, de Estôdo d! EductçíoCiêôci' € Íelnolotl' (SEECÍl

Gerência de Acompanhamento e Manútendo dê Obía5 (6AMOB)

ãiniro lai,ritu"ii"o tttadual ' Bloco I ' 5! andâí - av João da Meta' s/n - Jaguéribe

João Pet5oô/PB - fon€: {83) 3208-9804

Governo do Eslado

ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para ediÍicações não industriais

- Classificaçáo;

ABNT NBR 13755: Revestinrento de paredes cxternas e íachadas com placas cerâmicas e

com utilização de argamassa colante - Procedimento;

ABNT NBR 13816: Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia;

ABNT NBR 13817: Placas cerâmicas para revestimenio - Classificação;

ABNTNBR13818/1997:PlacasCerâmicaspalaRevestimento-EspecificaçãoeMétodos
de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios);

ABNTNBR5T3S,Concreto-Procedimentoparamoldagemecuradecorpos-de-prova;

ABNTNBRST3g,Concreto-Ensaiosdecompressãodecorpos-de-provacilÍndricos;

ABNT NBR 8522, Concreto - DetermÍnação do módulo estático de elasticidade à

compressão;

ABNT NBR 8681, AçÕes e segurança nas estruturas - Procedimento;

ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

N R 23 - Proteção Contra lncêndios;

ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações

não industriais ' Preparação de superfície;

ABNT NBR 7212, Execução de concrêto dosado em central;

\
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ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silicio [sic) para

sistemas de potência - Terminologia;

ABNT NBR 5628, Componentes construtivo§ e§truturais - Determinação da resistência

ao fogo;

ABNT NBR 7195, Cores para segurança;

ABNT NBR 9077, SaÍdas de Emergência em Edifícios;

ABNT NBR 9442, Materiais de construção - Determinação do índice de propagação

superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;

ABNT NBR 10636, Parede divisórias senr funçâo estrutural - Determinação da

resistência ao fogo - Método de ensaio;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR 1l742,Porta corta-fogo para saÍdas de emergência;

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1:

PrincÍpios de projeto;

AUNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2
SÍmbolos e suas formas, dimensões e cores;

ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

sêcr.taíi. de Eitâdô dâ €du.eção Ciên.ia e TecnoloSie (§€ECT)

G€rênciâ de Ácompanhamento e Manutençào de ObÍat {6AMOB)
CêntÍo Administaativo Êstadual - Sloco I - 5s andar - Av, João da Mêtâ, s/n - Jaguadbê
loâo Pêreoâ/PB - [ofle: (83) 3208-9804
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ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de
incêndio - Procedimento;

ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de

edificaçôes - Procedimento;

ABNT NBR 15200, Proieto de estruturas de concreto em situação de incêndio;

ABNT N BR l-5808, Extintores de incêndio portáteis;

ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas;

Regulanrento para a concessão de Descontos ãos Riscos de lncêndio do lnstituto de

Resseguros do Brasil [lRB);

ISO 1182, BuildÍngs materials - non'combustibility test;

NR-10: SEGURANçA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Portaria n.e598,

de 07 /12/?804 (D.O.U. de 08/12l200a - Seção 1l'

EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding

floorings exposed to the thermal attack by a single burning item ISBIJ;

IS0 11925-2, Reaction to Íire tests - lSnitability of building products subiected to direct

impingemeni offlame - Part 2: Single-flame source test-e ASTM E662 - Standard test

*.thJd fo. tp..ific optical density of smoke generated by §olid materialsj

NR 10 - Segurança em lnstalaçôes e Serviços enl Eletricidade;

ABN'l.NBR 5123, Relé forelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de

ensaio;

ABNTNBRS34g,Cabosnusdecobremoleparafinselétricos-Especificação;

Se(,€tâíie de Eittdo da tdueÉociênci. ê Tecnolo8iâ (sEECT)

Gerência de Aaompanhamênto e Manutenéo de Obras (6aMOs)

aentro Administíàtivo tstadual- Bloco l_ 5e àndâr - Av' João de Màtà' s/n -Jaguànbe

João Pesroa/P8 - Eone: (83)320&9804

Normas e Diretrizes de Proieto do Corpo de Bombeiros Local;
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ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos eú sistemas de

potência;

ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;

ABNT NllR 5410, lnstalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;

ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;

ABN'I NBR 5461, Iluminação;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e
rosca NPT - Requisitos;

ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestinrento protetor e

rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 5624, Eletroduto rÍgido de aço-carbono, com costurã, com revestimento
protetor e rosca NBR 8133 - Requisitos;

ÂBNT NBR 6516, Starters - A descarga luminescente;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalaçôes elétricas prediais;

ABNT N BR 8133, Rosca para tubos onde a vedação nâo é feita pelâ roscâ - Designação,
dimensões e tolerâncias;

ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e stârters - Especificação;

ABNT NBR 10898, SÍstema de ilumÍnação de emergência;
Sec.€tarlr d. E3rado d. €duceção Ciêncl. oTecnolotlâ (SEECT)

Geíênciâ dr Âcômpanhamento e Msnutênçãode Obrer (GÁMOB)

Ceítro Adminirtíãtivo Estaduel- 8loco I - 59 andàr - Av- João da Mâtã, r/n -Jattraribe
João Pesio./P8 - Fonei (83) 3208'9804
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ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas' bem como gâ

o aon,tot" de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas;

sêcíetaÍle de €stado d. Educeçâo Ciênda eTecnologit {5EEcT}

Gerênclà de acolnpànhamênto e Mànutençâo de Obías {GAMOS)

Ceôtro Administrativo Estádoal _ gloao I - 5l àndar _ Av João da Mãta' s/n iâSuarloe

João Pesioa/PB' Fone: (83) 3208-9804
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ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de

semicondutores - Especificação;

ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pe§soas

autorizadas - FusÍveis com contatos tipo faca - Especificação;

ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusÍveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas

- Fusíveis com contatos aparafusados - Especificação;

ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusÍveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas

- Fusiveis com contatos cilíndricos - Especificação;

ABNT NBR 12090, chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga - Método de

ensalo;

ABNT NBR 12483, Chuveiros elótricos - Padronização;

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneires elétricas - Requisitos;

ABNTNBRl40l2,Aquecedoresinstântâneosdeáguaetorneiraselótricas-Verificação
da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio;

ABNTNBRl40l6,Aquecedoresinstantâneosdeáguaetorneirase}étricas-
Determineção da corrente de fuga - Método de ensaio;

ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para

lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança;

ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para

lâmpadas Íluorescentê§ tubulares - Prescrições de desempenho;

ABN'I' NBR 1467 7, Làmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e

iluminação geral sirnilar - Requisitos de desempenho;

baritos para
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ABN'f NBR IEC 60081, I.âmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison;

ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusÍveis de baixa tensão - Parte 3-1: Requisitos

suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas

(dispositivos-fusÍveis para uso principalmente doméstico e similaresl - Seções I a lV;

ABNT NBR IEC 60439-2, Coniuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2:

Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindadosJ;

ABNT NBR IEC 60669-Z-7, tnterruptores para instalaçôes elótricas fixas residenciais e

similares - Parte2-1: Requisitos particulares - lnterruptores eletrônicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2:
Requisitos partlculares para tomadas para aparelhos;

ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVCJ ou isolados com
composto termofixo elâstomérico, para tensôes nominais até 450/750 V, inclusive -
lnspeção e recebimento;

ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhâmento;

ÁBNT NBR NM 247 -1, Cat:os isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensôes
nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60227-1, MODJ;

secÍetàíla de Estado da €du.ação Ciên.ia e Íecnologia (SEECr)

Gerência de Acompánhâmênto e Manutenção de Obras {GAMOS)
Cêntro Admin;stretivo Éstadual - Bloco l- 5e andãr - Av.loão dâ Matã, 5/n -Jãguaribê
Joào Pesrcâ/Pg - toner i83) 3208-9804

ABNT NBR IEC 60439-1, Coniuntos de manobra e controle de baixa tensâo - Parte 1:

conjuntos com ensaio de tipo totalmente testado§ (TTAJ e coniuntos com ensaio de tipo

parcialmente testados (PTTÂJ;

ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3:

Requisitos particuleres para montãgem dc acessórios de baixa tensão destinados a

instalação em locais acessfve.is a pessoas não qualificadas durante sua utilizaçâo -
Quadros de distribuição;
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ABNTNBRNM60454.3,Fitasadesivassenslyeisàpressãoparafinselétricos-Parte3:
i.p".ifl.rçO* para materiais individuais - Follra 1: Filnres de PvC com adesivos

sensíveis à pressão (lEC 60454-3-1;1998, MOD);

se.ret rl. de tst.dod. adu(iéoqàrcl. GÍe(,olo3l' (SEECO

GeíÊnd, de Acompaniàmento ê Manutençâo dê ObÍàs (6aMÔ8)

ãJii- Ài.,n,*r"iro estaduàl 'Blo.o I - 5r andar - av' João da Mata' 3/n -Jaguâíibe

João PesloalPg - Fonê: (83) 3208'9804

Governo do Eslado

ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão
nominâis até 450 /7 50 V, inclusive - Parte 2: M étodos de gnsaios (lEC 60227'2, MOD);

ABNT NBR NM247-3, Cabos isolados com policloreto devinila (PVCJ para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertural para

instalações fixas (lEC 60227 -3,MOD):

ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (lEC 60227 -5,

MoD);

ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para

tensões nominai§ âté 4501750 v, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60245-1,

MoD);

ABNT NBR NM 287 -?, cabos isoladOS com compostos elastoméricos termofixos, para

tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios {l9c 60245'2

M0D);

ABNTNBRNM60454.2,Fjtasadesivassensíveisàpressãoparafinselétricos-Parte2:
Métodos de ensaio [lEC 60454-2:1992, MOD];

ABNTNBRNM2ST-3,CabosisoladoscomcompostoselastomérÍcostermofixos,para
tensões nominai s até 450 /750 V, inciusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de

silicone com trançâ, resistentes ao calor [lEC 602a5-3 MOD);

ABNTNBRNM2ST-4,Cabosisoladoscomcompostoselastoméricostermofixos,para
iensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (lEC

60245-4:2004 M0DJ;

ABNTNBRNM604í4.l,Fitasadesivassensíveisàpressãoparafinselétricos-Partel:
Requisitos gerais IlEC 60454-1:1992, M0D);

\
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ABNTNBRNM60669-7,lnterruptoresparainstalaçõeselétricasÍjxasdomésticase
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, MODJ;

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:

Requisitos gerais flEC 60884-1:2006 MOD);

ASA - American Standard Association;

IEC - International Electrical Comission;

NEC - National Eletric Code;

NEMA - National Eletrical Manu[actures Association;

NFPA - National Fire Protection Association;

VDE - Verbandes Desutcher §lektrote.

ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionadô para salas de computadores -
Procedimento;

ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor -
Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 1182 9, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos
particulares para ventiladores - Especificação;

ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilaçâo - Execução de
serviços de higienização;

ÂBNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1;
Especificâçã0, requ,sitos de desempenho e identificação;

ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Perte 2: Método de
ensaio;

sêcretarie de Estrdo da EducâÉo Clênda êÍec.oloda {5[ECT}
Gêrência de A.ompânhamento e Manuteôção de Obras {GAMOS)
Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5p andâr - Av. Joào da Matê, r/n -Jaguôribê
Joâo Pessoâ/PB- Fone: (83) 3208-9804

\
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ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e

requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das

insialações que afetam a qualidade do ar interior (QÁI);

ABNT NBR 16401-1, Instaiações de ar'condicionado - Sistemas centrais e unitários -

Parte 1: ProJ€tos das instalações;

ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários -

Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

ABNT NBR 16401-S,lnstalações de ar-condicionado - sistemas centrâis e unitários -

Partê 3: Qualidade do ar interior;

ASHRAE Standard 62 (American society of Heating, Refrigerating and Air conditioning

Engineers], Ventilation for Acceptable lndoor Air Quali§;

ASHRAE Standard 140 [American society of Heeting, Refrigelâting and Air conditioning

Engineers), New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis programs;

se«etâÍia d. Estrdo dâ Eductéo Clên'ia e Tecnologh (SEEcÍl

àerência de Âcompanhamento e Manutênção de obías (GÂMOg)

Centío Àdmini5trátivo [staduâl ' Bloco I _ 59 
'ndar 

' Av' loão dô Mâtà' 5/n - iaguâíloe

Jôão Pessoa/PB - Fonê: {83} 320&9804

Anâlysis Computer Programs. American Society of Heâting, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, lnc. USA, Atlanta: 2001;

\
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ANEXO II
TABELAS DE REFERÊNCIA DE LOUÇAS E METAIS

Sanitários Adultos PCD

02 Bacia Sanit.lria Vogue Plus, Linha Conl'o

código: P.51, DECA, ou êquivalentê

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco

Gelo,c código 4P.52, DECA, ou eQuivalente

02 Ducha fligiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT,CR, DECA, ou

equivalente

02 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.M4X 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

02 Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Celo, código: L,915, DECA, ou

equivalente

o4

o2

02

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteíra Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitários Adultos PCD feminino e masculino

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código I..37, DECA, ou equivalente

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, DECA, ou

equivalente

01 DispenserToalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

c'quivalente

Tabelo 2 -Tabela de looços e tÍÉtois clo hloco a.lmini\trotivo
Fonte - Autores Z0Z1

Secrsterl. de Ertado da €du.ação Ciêncla. Tê.nologia (SEECÍl

Gerência de Acompanhâmênto e Manutenção de Obras {6AMOB)
CentÍo Administrativo Êltadual ' Sloco I ' 5e andar - Av..ioâo da Mata, r/í - râtuàribe
.,oão Pesio./PB - Fone: (83) 3208-9804

fl
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04

04

o4

o4

06

06

04

o2

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código lzy P'1 1 1, DECA

Assênto plásiico lzy, códigb ÂP.01, D§cA , r

Chuveiro lvlaxi Ducha, LORI':NZETTI, com Mangueira plásticr/desviador para

duchas elétricas, cógigo B0i0-4, L0RENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código:4900.C37,PQ DECA ou

equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Ilranco Geio, código L.37, DECA

Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, cótligo 1193.C37, DECA

Papeleira Metálica l,inha Izy, código ZO2O C37,DECA ou eqttivalente

Dispenser Toalha Linha Excellencc, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Tabeta 3 -Tobeta de louços e metoís do bloco de vtstióios
Fonte - Autores 2021

Lavanderia

02 Tanque Crande i+O L) cor Branco Gelo, código TQ 03, DECA' ou equivalente

02 Torneira dc parede de uso geral com areiador Izy, código 1155'C37' DECA' ou

equivalente

Triagem e Lavagem

01 Cuba industÁal 50x40 profundidâde 30 - HlDi0NOx, ou equivalente

01 Torneira de paredc tie uso geral com arejador lzy, código 1155 C37' DECA' ou

equivalente

Cozinha

06 Cuba Inox Emirutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável' com válvula'

I;R^NKE, ou equ ivalc ntc

Cuba industriãl 50x40 profundidade 30 - I{lDRON0X, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica móvcl lzy, códlgo 1167 C37' DECA' ou
01

06

equivalente

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZET"I'I ou equivalente

S..íctrÍb dê €st.do d. Gduciéo (]ên.ia e T'cnolotle I§ÊECI)

GeÍêôcia de À.ompenhâmênto ê Manuten ão de ObÍ's (6AMOB)

ãiniio Ào.inir""i ro etÉdua! - Bloco l - 5r andàí - av Joâo da Môta' s/n - J'guaÍibe

João Pestoà/P8 - Fone: (83) 320&9804

§

Governo do Estado

Vestiários feminino e masculino
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Lavatório Pequeno Ravenallz)'cor Branco Gelo' código: l' 915' DECA' ou

equivale'nte

Torneira para lavatÓrio de mesa bica baixa lzy, código 1"1g3'C37, DECA, ou

;il:::Irr,r" Linha Excellence , cadigo 7007 ,!u'lelhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Exceilenià, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Lactário e Higienização

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRANKE, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 1167,437, DECA, ou

equivalen te

Cuba de Embutir Oval cor Branco Celo, código 1,37, DECA, ou àquivalente

Torneira para lavâtório de mesa bica baixa Izy, código 1'193.C37 , DECA, ou

equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence , código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha §xcellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Área de serviço descoberta

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, código 1153.C37,

DECÀ ou equivalente

Tabeto 4 -Tabelq de louças e mettis do bloco de serviço
Fonte - Áutares 2021

01

01

01

01

01

01

01

o1

01

01

01

I

o2

o2

I
Sala de Atividades

Cuba lnor Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxirlável, com válvul:r,

FRANKE, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica nróvel lzy, código 1167,C37, DECA, ou

equivalente

Fraldário

Cuba de Embutir Ovâl cor Branco Gclo, código L.37, DECA, ou equivalente

Tornelra para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1793.C37, DECA, ou

equivalen te

01

01

SeqetaÍià dê Estado da Educâção Clênclâ eTÉoologla (SEECfl

Geíêncla de Àcompenhemento e Mânutenção de Obras (GÀMOB)

Centro Âdministrativo Istadual ' 8lo.o I - 5i ônder - Av. João da Male, s/n -Jaguaíibe
JoãoPesroa/P8 - fon€: (83) 320&9804

I

\
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02 Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTÍ com Mangueira plástica para

torneira elétrica, cógigo 8010-A, L0RENZETTI, ou equivalente

Banheira Embutir em plástico tipoPVC ,77x45xZ0cm, Btlrigotto ou equivaiente

DispenserToalha Linha Excellen ce , código 7 007, M elhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalcnte

Sanitário lnfantil Creche lI

02 Bacia Convencional Studio Kids, código PI 16, DECA, ou cquiva)ente

02 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou cquivalente

02 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550,404 e acabamento Hydia

código 4900.C.MAX 1 1á", acabamento cromado, DECA ou equivâlente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código 1.37, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatório tle mes.r bica baixa Izy, código 1193 C37, DECA, ou

equ ivale n te

02 Chuveiro Maxi Ducha, L0RENZDTTI, com Mangueira plástica/desviador-para .r

duchas elétricas, cógigo 8010-4, LORENZETTI, ou equivalente

§anitário Infantil PCD

01 Bacia Convencional Studio Kids, cÓdigo Pl.16, DECA, ou equivalente

01 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

01 Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, código 1984'C37 ACT'CR' DECA' ou

02

01

01

..

Max,

03

03

01 Válvula de descarga: Base Iiydra Max, código 4550 404 c acabamento Hydra Max'

código 4900.C.MAX 1 Yz", acabarnento cromado, DECA ou equivalente

01 Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L'915' DECA' ou

equivalente

01 Torneira para lavatório de mes;r bica baixa lzy, código 1193'C37 ' 
DECA' ou

equivalente

01 Papeleira Metáijca Linha lzy, código 2020'C37, DECA ou equivâ:cntc

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305 C, cor cromado' DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboncteira Linha Excellence, código 7009, Mclhoramentos ou equivalente

Bacia Convencional Studio Kids, código Pl'1ó, DECA' ou equivalente

Tabela 2 -Tobelo de louços e metois do bloco pedagógico I
Fonte - AutoresZ02l

secíeteri. dê Estedo dr EdúraÍão Clêncla e TecT ologlô {SEECTI

Gerênci. de Àcompánhâmento. Manuteflçáo de Obra§ {6AMOB)

ã"nt " 
la.ini.t."iiro Ertâduàl _ Bloco I - 5r ãndàí ' Av loão da Màtâ' s/n _ laguetib€

João Pctso./P8 - [oner (E3) 320E-9804

02

01

01

01
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Sala de Ati ades

02 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, Úásica açã inoiidável, com válvula,

FRANKE, ou equivalente

Sala de Âtividades

06 Torneira de parede rie uso geral coff bico para mangueira

DECA, ou eq u ivalente

Tobelã 2 -'laltela de louças e ntetLtis dus ríreos de cLutvivêncio
Fonte - Autores 2021

Sê.retaÍia de €rtado d. gducaçâo Clêncla ê Te.nolôtla {SE[CÍ)
Geíên.ia de Àcompanhamento e Mànutenção dê Obíôi (GÀMOB)

Centro Administrativo Estãdual - Blo.o I - 5e andar - Av. João dâ Màtà, s/n -Ja8uãíibe
.,oâo Pessoe/P8 - fon€: (83) 3208-9804

Izy, código 115 3,C3 7,

I

02 . Torneira para cozinha de mesa

equivalente

bica ntóvel lz.y, código 1167.C37, DECA, ou

Saniüírio infantil feminino e masculino

06 Bacia Convcncional Studio Kids, código PI.16, DECÂ

06 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA

06 Válvula àe descarga, Baie Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.MAX 1 7a", acabamento cromado, DECA ou equivalente

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código 1.37, DECA

06 ..Torneira para lavatório de mesabica baixa lzy, código 1193.C37, DECA

04 Chuveiro Ma-ri Ducha, LORENZETTI, com Mangueira p lástica/d esviad or para

duchas elétricas, cógigo 8010-4, LOIIENZETTl, ou equivalente

04 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, côdígo:4900.C37.Pq DECA ou

eqrr ivalente

06 Papeleira Metálica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

04....Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

06 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Tobela 2 -l'abeta de louças e netois do hknt pedooóoiro lt
Fonte - Aútores 2021

Er-
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