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EDITÀL, - Licitação
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MODAI,IDADE: TOMÀDA DE PREÇOS
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Órgão Realizador do certane i
PREFEITURÀ MUNICIPAÍ, DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE ,loÃo PEssoÀ, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB.

cEp: 583?5-O0O - E-nai1: licitacaonogeirocuol.corn.brlconplas.cotacoesBoutlook.com
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O órgâo Realizador do Cêrtame acina quâIif.icado, inscllto no CNPJ 08'866.507/0007-6'7, doravante
donoEj.aado si-qrlêsBentq oRc, torna púb1ico para conhecinento de quantos possam interêssar que

fará realizar através da Comis§ão Éerrnanente de licitaÇáo, doravante denoninada simpfesmênte

Comissâo,aso8;30horasdodiao3deMaiode2022noendereÇoacimâindicado,]icitaÇãona
rnodalidade Tornada dê 9reços no. aooo3/2022, tipo menor preço, e sob o regiroe de ênpreitada por

pIeÇogloba1;tudodêacordocomêsteinstrumentoeêmobsêrvâociaâLeiFêderafn"B.666,de
2r á. junto de 1993; T,ei conplementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislaçâo pertinente,
consideradasasaltêraçõespostelloresdas.êferidasnoÚnas;conformêoscritériose
fio.ãoi...rtos a sequir definiàos, objetivando obter a tnelhor proposta pâra: coNTttÀTAÇÃo DE

EMPRESÀ PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A INTEGRÀ PÀRÀIBÀ.

1. O.DO OBJETO
l.l.constj.tuiobjêtodaplesente]icitaÇáo:coNTRÀTAçÃoDEEMPRESAPARÀcoNsTRUÇÃoDECRECHE
TIPO À INTEGRÀ PARÂIBÀ.
]..2.AsesPecificaÇóesdoobjêtooralicitado,encontram.sedevidamentedetalhadasno
correspondànte Têflno dê Referência _ Anêxo 1 deste Instnrmento'
1.3.A contlatação acima descrita, que será plocessâda nos termos deste instrumento convocatólio'
ã"p""irla"ç0""'técnicas e informáções complenentales que o acompanham' quando for o câso'

io'"iiii.u-i", pe1â necêssidadê da dàvida ef;tivaÇão de serviÇo para suprir dêmanda êspecifica -
óolitnetaçÁo DE EMPRESA pARÂ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TrpO À TNTEGRÀ pARÃ18À -, consj-deradâ oportuna

e imprescindivel., bem como relevante nedidâ de interesse púb1ico; e ainda, pela necessidade de

desenvolvimênto de aÇÕes continuâdas pâra a promoÇáo de ativj'dadês pertinentes' visando à

maximizaÇâodosrecursosemIêlaÇâoaosobjetivosplogramados,observadasâsdiretrizêsemêtâs
definidas nas ferramêotas de planejamento aProvâdas'
1,4.Salienta-se que na .eferida c-ontratação, não sêrá concedj_do o tratamento diferenciado ê

sirnplificado pará as Microempresas ê Empresa§ q9 lequeno Polte' nos termos das disposiÇôes

;;;iiã.r no art. ll, da l,ei àomprementai n" 123,/2006, po! não enquadrar-se-nâs hipóteses dos

inclsos f e 1II, do Àrt. 48, cámo tarnbérn, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no

inciso I1, do mesmo artigo, visto êstarêm prêsentes, isolada ou s imul taneament e ' as situaÇões

previstasnoincisolrl,doAr:t.4g,todosdoreferidodiplomalegal'Eica'noentanto'assegurado
ã Ms " spp o trâtamento diferenciado e slmplificado previsto nos demais Artlgos do Capítulo V,

SeÇão 1, da l,ej^ n"' 123106.

2.O.DO r,OCÀr, g DÀtÀ E DÀ TMPUGi{ÀÇÃo iJc EDrrà.L
2,1.0s envelopes contendo a documentação relativa à habilitâção e a proposta de preÇos para

""..ria" 
ao oui"to desta ticitação, deverão ser entregues à comissâo até âs 08:30 horas do dia

03 de Maio d,e 2022, ,'ro end.teçá coôstante do prêânbuIo destê instrumento' Neste mesmo local'
data e horário será realizada a sessão pública Para abertura dos refelidos envelopes'
Z . ã . f.rfoaruçOa" ou escfa!ecimentos sobie êsta iicitâção, sêrão prestados nos horáriôs normais

de expediente: das O8:OO as 12:OO horâs' E-maill

licltacaonogeiro0uol . con. brlcompras ' cotacoês 0outlook ' com '
2.3.Qua1quei ci"dadão é parte iegitiÍna Pâra impugna! o ato convocatório deste certamê pol

irregularidade na aplicação Oa r.ei"g.eeOlg: ê legislação Pertinente' dêvendo protocolar o pedido'

;;;-;;;;i;; . ai.iqiau a comissáo, aré os (cinco) dias úreis antes da dara fixada para a abêrtura

dos envelopes de habilitaÇão.
2.4.caberá à comissão, auxiliâda pelos setoles responsáveis PêIa elaborâÇâo dêste ato

convocatólio " ""r" .rra*o" ;'- i u igut 't responder à impugnação em até 03 (três) diâs úteis'

Tel.: (83)

a
a

'/

considêrados da data êm que foi devidanente rêcebj-do o pedido'
2.5.Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certamê perant

administraÇão o licitante q," iaá o fizel, por escrito e dirigida a comissáo' até o segundo



útiI que anteceder a abertuta dos envelopes con as propostas, as fâlhas ou irregularidades que

o viciarian, hipótese em que tal conunicaÇâo não terá efeito dê recurso'
2.6,4 respectiva impugnaÇão sexá aplesentada da seguinte forma:
2.6.1.proiocolizandà à original, Àos horários dê expediênte acina indicados, exclusivamente no

seguinte enderêço: Av. Presidente Joâo Pessoâ, 4? - Centro - Mogeiro _ PB'

.DOS EI,EMEIITOS PÀRÀ Í,TCIIÀçÀO

.Aos participantes, seráo fornecidos os sêguintês

.]..ANÉxo I _ TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECÍFICAÇÕES;

.2.ANEXO rr - MODELOS DE DEC!ÀRÀÇÔES;

.3.ANEXO II] - MODELO DO TERMO DE RENÚNC]A;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO'

.A obtenÇão do Edital Poderá ser feita da sêguinte

.l..Junto a Comissãoi gratuitamente; e

.2.Pel-os sites: w!íw.mogêiro.pb'gov.brllicitacoesi

3.0
3.1
3.1.
3.1

3.1
3.2
3.2
3.2

efementos:

{. O.DO SI'PORTE IAGÀÍ
4.1.Esta.Iicitaçáo reger-se-á pela r,ej- Eederal n" B'666,
no 123, de 14 de Dezêrúlo de 2006i e legi§1aÇão
posteriores das referidas normas; que ficaÍn fazêndo
independente de transcriÇâo.

forma:

lruw . tce,pb. gov.br,

de 21 de Junho dê 1993; Lei Complenentar
pe!tinente, consideradas as alteraÇõês

partês integrantes deste instrumento,

5. O.DO PRAZO E DOEÀÇÂO

5.1.Oprazomáxlmoparaaêxecuçãodoobietooraficitâdo,conformesuascalaêtêristicaseas
nêcessidades do oRC, e que admit; prolrogaÇão nos câsos prêvistos pela Lei 8.666/93, está abaixo

indicado ê será considêrado a pàrti! da emissâo da ordêÍn de sêrviço:
Inlcio: Imediato;
Conclusão: 9 (nove) meses.

5.2'oplazodevigênciadocolrespondentecontratosêrádeterminado:9(novê)neses,considerado
da data dê sua âsslnatura; podenáo ser prorlogado no§ te'mos do Art' 5?' da ]'ei 8'666/93'
5.3.Às despesas decorlentês do objeto dàste certame, corrêrão por conta da seguinte dotaÇão:

RecursosPrópriosdoMunicípiode-llogeiro:N"DocoNTRÂTo22-Boo23.9N.DoÍNSTRUMENTo044.7/2021
LEl MUNICIiÀI 358/2021 02 . O30 SEC ' DÊ EDUCAÇÃO' CUITURÀ' ESP' I'AZER E TURISMO

O2O3O.12.361.1006.1702CONST.AMPI.EREEOR}'IÀDEUN]D'ESCOI'ARESECRECHES02'OSOSECDEINDUST'
CoMERCÍO E rNERÀ ESTRUTURÀ 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E rNSTÀLÀÇÔES

6. O.DÀS CO}TDIÇõES DE PÀRTICIPÀÇÃO
6.1,Poderâo participar de§te certane, os ficitantes dêvidamente cadastlados no ORC ou que

atenderematodasascondiçoesparacadastlameltoatéotelceirodiaantêrioràdataprevista
pâra o recebimento clas propost.s, ct]ja regularidadê será observada' em qualquer das hipóteses'

exclusivamentê Ínediantê aprêsentâçâo do c;rtificado de rnscriÇáo de Eornecêdorês e Prêstadorês

de serviÇos, ou equivalênte na fo;na da tei, fornecido pelo oRc' em plenâ validade:
à.f.l,ao'requerer-inscriÇão ôo referido cadastro/ or.r âtualizaÇáo destê, a qualquer tempo, o

interêssado fornecêrá os e.LeÍlêntos necessálios à satisfaÇão das exigências dos Incisos I e IV'

do Àrt. 27, da Lêi 8.666193.
6.2.os proponentes deverão entrêgar a co'nissão' no prazo determinado' dois envelopês fechados

indicando, re spectivanênte, DocuúENTAÇÃo e PRoPosTÀ DE PREÇos' devidaÍnente identificados nos

termos definid;s neste i-nstrumento convocatório'
6,3.4 participação neste ce.t.rne é aberta a quaisquer intetessados' inclusive as Microempresas'

empresãs de Pàqueno Porte e Equ-iparados, nos tefinos da legisfaÇão vlgente'
ã-.i.lla" p.a.taá participar os interessados que se encontrem sob o rêgine falinentar' empresas

;;;;;;;"ir"" que náo funcionem no país, nem aqueles que tênhâÍt sido declarados inidôneos para

licitar ou contratar con a Àdministração pública ou que esteiam cumprindo a sanção de suspensão

do direito de licitar e contlatar com o oRc'
6.5.os Iicitantes quê desêjaren enviar seus envêfopes DocumêntaÇâo e Pxoposta de PleÇos via

;;";;i -;* aviso àe n"."ui.ãnto AR -, deverão tu*tiê-1o" e& tempo hábit ao endereço constante

do preâmbulo deste instrumenJo,-uo" c"iouao" do presidente da coÍlissão - rfaviano clêbson Àraúio.

Não sendo ligorosameote ob";.Ju; as exigências deste iten, os rêsPectivos e[veloPes não serão

aceltos ê o licitante, portanto, desconsiàerado para efeito de particlpação no certame '

6,6.Ouando observada a ocorrência da êntrêga âpenas dos envelopes junto a Comissâo' sem a

permanência dê representante ci"áet'ciaOo "u tt"ptitit" sessão pública' é facultado ao licitânte'
não sendo condição para sua hãbititação, a inclusão no envelope Documentação' da dêclaraÇão

exprêssa de renunciax ao direito dê interpor recurso e âo plazo corrêspondente relâtivÔ à Ease

de HabilitaÇâo, concordanclo "oln 
o pto""tgoimento do (:"r:ttnlt' previsto no Art' 43' IIÍ' da Lei

8.666/93, conforne modelo - Anexo IIr'
6,?.É vedada à partlcipaÇáo em consólcio'

5.8.coNDÍçõEs EsPEcÍFrcÀs: o ricltante de

conp rovantes, obrigatoriameate, integralâo
6.8.1.comProvaÇâo de garantia, que devêrá
1i c ita çâo, oo valor equivâlente a R§ 11.16

verá atender aos requisitos abâixo ê os lespêctj-vos
os elementos do envelope DOCUMENTAÇÁO:

set prestada até o últino dia út1l que antecêder a

f,45, Câberá ao licitante optar por uma das seguintes

modalidades de garantia: â) cauçáo em dinheiro ou em titufos da dívida pública, devendo estes
diante registro em sistena centralizado dê l iquidaÇão
do Brasil e avaliados pêlos sêus vàfole s economtcos,

a; b) seguro garàntià; c) fiança bancárj"a' A ref
te! sido enltidos sob a folma escritural, me

dê custódi"a autori.zado Pê1o Banco central
onformê definido pelo Ministério dà Fazendc

da



garantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro informado pê14 Comissão, o
qual. enitirá o tespectivo documento de quitação, válido até o seu lesgatê que somênte podelá
ocor!êr cinco diâs úteis âpós a homôlogaÇãô da plesente licitação.
6 , g . 2 . ComprovaÇão de visita âo 1oca1 da obra ou serviÇos, a ser reallzada pelo legponsável
técnico dà enpresa até o últino dia útif quê antecedêr a licitação. O correspondentê atestado
de visita devêrá ser forloa1mente êlaborado pêlo próprio licitânte ê assinâdo pelo sêu rêsPonsáve1
técnico, contendo a identificação da empresa e do sigÔatário, â dêta que fol efetuada a visita,
e basicamênte com os seguintes ternosi > "DECIARÀMOS sob âs penalidades da lei, que visitâmos o

loca] de execuÇâo da oblâ ou serviços e tomâmos pleno conhecimento das condições e peculiari.dâdês
inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços i' 000A3/2A22."
<. âpós a visita e cooo condição para a lua vsu.dadê, o referido docunento será visado por:
Secrãtaria de Obrâs do Municlpio - RUA PRESÍDENTE JOÃO PESSOA, SN - CENTRO - Tel: (83) 32667033

- 08: o0 Ás 12H.
6.8.2.1.No caso do licitante dêsejar efetua! a visita com o acompanhamento de un responsáve1 do

oRc, deverá comunicâr previamênte a comissão com a devidâ antecedência, observado o piâzo máxino
dê leafizaÇão da refeiida visita, necessáÍia para que seja feito o agendamento junto âo setol
conpetente do órgão.
6 . g . 3 . Comprovaçã; dê capacidade técnico-profissional, feita através de âtestado fornecido por

pessoa ju;ídica de dileito público ou privado êD no.ê do R€sPon.ávêI Tácnico designâdo Pelo
i:i.it.r.ri", devidamente regiitrado junto a entidade profissional competente, demonstrândo a

execuÇão de serviÇos com caracterí;ticas semelha'tes à parcela mâis relevante do objeto da

piese.rte Iicitação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito §ê acompânhado da

torrespondente certidáo de Acervo Técnico - CAT enitida pefo conselho regionâI de fiscalizaÇão
prof:-ssionalcompetenteedacoÍnprovaÇãodequeoleferidoResponsávelTécnicodesignadopeltence
ào qradro da empiesa ou dê1e fará parte caso sêja vencedora do presênte celtame. Tal" comprovaÇáo

poaéra "er feiti através da apresántaÇão dê qualquêr um dos seguintês documentos, a criitério do

iicitante: a) cópla da Carteiia de Trabalho e Prevj-dência Socj-al - CTPS assinada ou dâ ficha de

nãqiat.o do emprégado; b) instrunento de coDtrâto de prestêÇão de serviços regido pela legislação
civilcomurn,devidamenteregistradonoreglstropúbtico,nostelmosdaALt.22l,daLêiEêderal
n. 10.406, âe 10 de janeiro de 2ao2' c) coôtrato social, arteração coôtratual ou equivalênte na

forma da Iei, quando o responsável técnico foI sócio da eírPresa. serão admitidos os âtestados
refêrêntes à execução de oblâs ou sêrviÇos similares de complexidâdê tecnológica e oPelacional
equivalente ou superiox a: CONEÔnME OBJETO LICITÀDO'
6.8.4'comp.ovaçãodecapacidadetécnico-opelacioÂal,fêitaatravésdeatêstadofornecidopo!
i.ssoa i"riaicà de dj-!;ito púbtico ou privado ê! f,a?o' da Eq'!Ôta' denonstraodo âptidão do

tiait.nf" por execuÇão de sei\rlços, em cãracterlsticês semelhantes à parcela mais rêlêvante do

objeto da jresente ricitação, abaixo indicada, serão admitidos os atestâdos refêrentês à êxecuÇão

de-obras ou serviços sinirares de conprexidâde têcnológica e operaciolra-r equivalente ou superior
a: CoNTORI4E OBJETO IICÍTADO.

?.O.Dà REPRESENTÀçÃO E DO CREDENCIÀI.{EISIO

7']..olicitantedêveráseapresental,paracrêdenciàneotojuntoâComissão,quandoforocaso,
atravésdeumrepresentante,comosdocumentosqueocredênciairaParticipa!desteprocêdimento
licitêtório. Cada ticitânte credenciará âpenaa urn represêntante que sêrá o único admitido a

intervir nas fases do celtàme nâ folmâ jrevista neste instrumento, pôdêndo ser substituido
postêr:iormente po! outro dêvidamente credenciado'
i.2.p^ru o credànciamento dêverão se! apresentados os seguintes documentos:
7.2.1.Tratando-se clo rêpresentantê legai: o instrirmento cànstitutivo da êmpresa na forma da Lêi'
qr1;ndo for o caso, dêvidamênte regisarado no ólgão conpetente, no qual estejam êxpressos seus

ioã"i." putu exercer direitos e as:umir obrigações em decoiiência de tâl investidura;
7,2.2.Tratando-se cle proculadori a procurâção por instrunento público ou pârticulâ! dâ qual

constem os necessários poderes para firmar declaraÇões, desistir ou apresenta! âs lazões de

reculsoepraticartociosogdemaisatospertinentesaocertane;acomPanhadadocorre§pondente
instrurnentà de constituiÇão da empresa, quâÂdo for o caso, que comprove o§ poderes do Ínandante

p".u u oototqu. Na hipôiese de piocuraçáo seiâ patticular dewetá ser !êco!üêcida e firaa êú

c.rtór:Lo do r€sPôctivo sig'rrltáEio.
?.2.3.o lepresentante tega-l " o paoautuaot deverâo idêntifica!-se aprêsentando documento oficial
que contenha foto.
?,3.Estes documentos dêverão ser entrequês a comissão - antes do inicio da sessão pública - em

oliginal, por qualquer processo ae cápia autenticada por caltório competênte ou mellülo dâ

Comissâo.
7.4.4 não apresentaÇão ou ainda â incorr:eÇão insanávêl dê qualquer dos documentos de

credenciamenú j-nPedirá a participação ativa do representante do licitante no preseotê cêrtane'

i"iu o"o.ren.iu náo inâbilitari sr:rnariamente o concorlentê' apênas pêrderá o direito a

manifestar-sênascorrêspondentesfasesdoprocêssolicitatório.Pâratanto,âComissãoreceberá
aag,]fut*antu do referldJ concorlentê seus envefopes, declaraçóes e outros elementos necessários

à partj-cipação no certame, desde que aplesentados na folma definida neste lnstlumento'
r,!.uo no^"rrto de abertura da sessáo pr:Àtlca, cada licitante, Por intermédi-o do seu reprêsentante
devidamente credenciado apresentarà, em sepârado de quafque! dos envelopes, a 6eguinte

documentaÇâo:
7.5.1,DeciaraÇão de ElaboraÇão IodePendente de Proposta _ anêxo I1'
T.6.Quandoosenve]opesoocumentaÇãoePropostadePrêÇosforemênviadosviaPostal,adecla!aÇão
indicadanoitemT.5.ldêveráseraprêsentadadêntrodoenvelopêDocunentaçãÔ.

0

S. O .DÀ EÀsILITAqÀO



8.1.Os docunentos necêssários à hâbilitêÇão dos licitantes, develão sêr apresentados êm 01 (uma)

via, dentro de envefopê lacrado, contêndo as seguintês indicaÇões no ânvêrso:

PREEE]TURÀ MUNÍC]PAI DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÁO . TOMÀDA DE PREÇOS NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0a0a3/2022

O ENVEI,OPE DOCUMENTÀÇÃo deverá conter os sêguintes el-ementos:

8.2.P
8.2.1

8.2.3
lrcit
8.2.4

ESSOA JURÍDICÀ:
.ComprovaÇáo de cadastlamênto nos telmos do itêm 6.1 dêstê instrumento.
.Provâ de inscrição no cadastao Nacional de Pessoa Jurídica - cNP'f.
.prova dê inscxiÇão no cadastro de contribuintes êstadual ou municiPal, relativo à sede do
ante.
,Àto constitutivo, estatuto ou contrâto social êm vigor, devi.danente registlâdo, em sê

tratando de sociedades conerciais, e, no caso de socj-edades por aÇôes, acomPanhado de documentos

de eleição dê seus administradores, InscriÇão do ato constitutj-vo, no caso de sóciedadês civis,
acompanhada de plova dê diletoria em exercicio. Dêcreto de âutorizaçáo, em sê tratando dê empresa

ou ;ociêdade e-strangeira em funcionamênto no País, ê âto de registro ou autorizaÇão para
funclonamênto expedido pelo ólgão conpetente, quando â atividade assim o exigir, Rêgistro
comercial, no caso de empresa individual. Estas êxigências nãÔ se aplicam ao licitante quê'

quando da êtapa dê credencj-anento no certane, iá tenha âplesentado de folna regulal nÔs termos

ào pau"entu instrumento convocâtório, a referida documentação solicitada neste subitem'
8.2'5.satançopatrimonialedemoostlaçõescontábeisdoúltimoexerciciosoci.al,]áexigíveise
apresentado; n; forma da lei, com indicaÇâo dâs págioas corresPondêntes do livro diário em que

o neslno se encontra, bêm como âpresentaÇão dos competentes têrmos de abertula e encerranênto,
assinados por profissional habilitado e de\ridamente registlados Àa junta comercial competente,
vêdada a sua substitulção por balancetes ou balanÇos provisóIi06. Tratando-sê de eÍnpresa

constituida há menos de um à.,o, ou aquêla que ainda não tenha reâlizado o fechamênto do seu

prineiro ano de existência no prazo 1êga1, poderá apresentar o Balaço de Abertura assiÂado por

irofissional habilitado e devidaÍnente registrado na junta comercial competente'.8.2'6.Regu]aridadePalacomaEazendarederal.certidãoNeqâtivadeDébitosRelativosaog

Tributos federais e à Divida Ativa da união.
8.2.7.CertidõesnêqativasdasEazendasÉstadualeMunicipaldasêdedolicitante,ouor]tro
equjvafente, na formâ dà Iei.
8 . 2 , I . Cornprovaçáo de rêgularidade relativa ao Fundo dê Garantia por Tenpo de ServiÇo - rGTS'

ap."se.,t"..doorespectivocertificadodeRegulalidadêfornecidapêtacaixaEconômicâFêdêra1.
B.Z.9.pro.,a de inelj.stênci.a dê débitos inaáimptidos pelante â Justiça do Trabalho, mêdiÀnte a

aplêsentaçãodeCertidãoNêgâtivadeDébltosTrabalhlstasCNDT,nosternosdoTitulÔvII_Àda
cànsotioaiao das teis do rra'balho, âprovada pelo Decrêto-!êi n'5'452' de 1o de inaio dê 1943'

8.2.1O.Dec1araçáo do licitante: de cunprimento do disPosto no Àrt' 7" Inciso XxxIII' da

constituição pedetat - Axl'. 21 , Inciso V, da l,ei 8.666193; dê supervêniência de fato inpeditivo
no quê diz respeito à PalticipaÇão na licitaçáo; e de submeter-sê a todas as c1áusulas e

condi.ções do prÀsente ioatrumento convocatório, conformê modelo - AnêÍo II'
g.2.1i.Termo de Reôúncia, caso o pârticipante envie apenas seus envêlopes, sem representantê
cledenciado e desêja! reounciar ao dj.rêito de interpor recurso e ao plazo respectivo relativo à

''asedeHabilitação,conco'dandocomoprosseguimentodocertamelicitatório,conformêmodelo-Ànexo ÍII.
8.2.12,Certidão negativa de falência ou concordata êxpedida peto distribuidor da sede do

licitante, oo máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostês'
ã,-.i:.neqi"tro ou inscriÇão, em comPatibil-iduà" "oln 

o objeto do presente certalne' do l-icitante
à ""u" 

."-"po.t"aveis técnicos, quandà ror o caso, frente ao conselho regional de fiscalizaÇâo
profissioná1 competente, da legião dà sêde do ticitante'
8.2.14.41vará de localizaçào e funcionamento e/ou declalação da Prefeitura do local dâ sede da

Eirma, i-nformando que a mesma funciona no enderêço nencionado nos documentos '

B. 3 , Dôclroêntaçlo ê3tôcífiêa:
I . 3 . 1 . Comprovaçáo de prestação dê garantia - item 6'8'1'
a . 3 . 2 . comprovaião de visita técnicã ao local da obla ou serviÇos - item 6'8'2'
e . à , : . co^pt"".çâo de capacidade técnj"co-profissionaf - j-tem 6'8'3'
8.3.4.cornprovaçáo de capacidade técnico-opeiacional - itêm 6'8'4'
À . : . s , co*à.or"iao de quà o licitante se enquadra nos termos do Art' 3" da Lei 723/06' se for o

ãu"o, ""riao 
considerado tnicroêmprêsa ou empresa de pêqueno polte e lecebendo' portanto'

tratamento diferêociado e sLmpiiricanao na formâ defj.nida pela legislação vigênte ' Tal

"ã.pta".ça. 
poderá ser feitâ através da aprêsentaÇão de qualquer um dos sequintês docrmentos' a

critério do 1icitantê: a) oeciaraçao a*jta"". formalmente àssinada pelo profissiônar dâ áreâ

;;;aá;il, devidamente habiritado; ú) "utiiaao 
sinplificada emitida pêta juntâ comerciâI da sede

do fj,citante ou equivalêote, na for'a da legislâÇâ; pêrtinênte' À ausência da referidâ declâlaÇão

ou cêrtidâo simplificada, apenâs oeste caso para comprovação do êlquadramento na fonna dâ

legislaçâo vigente, nao e "u?i"ià"tê 
motivo paia a inaÉititaÇão do licitante' apênas perderá'

durante o presente certame, o direito ao tratàrnento diferenciado e simplificado di§pensado a ME

ou EPP, Previstos na l,ei 1

8.3.5.1.4 Comissáo Poderá
destinada a esclarecer se
empresa de pequeno portê.

23/A6
promover diligência, na forma do Art' 43, § 3Ô

citante é, de fato e de direito, considêra
da Lei 8.666193

o li do microempres



g.4,os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrila ne6te instrumento,
precedidos por um índice corrêspondente, podendo ser aprêsêotados em original, por qualquer
pro".""o de cópiê autenticada por cêrtório competente, membro da comissão ou publicaÇào em óIgào
àa inprensa oiicial, quando for o caso. Estândo perfêj-tamente legiveis, sem conte! borróes,
rasurás, êtnendas ou entrêlinhas, dêntrô do prazo de validade, ê encerrados em envelope
devidanentê lacrado ê iodevassáve1. Po! ser apenas uma forÍnalidade que vi-sa fâcj"litaÍ os

trabalho§, a ausência do referido indice não inabilitará o licitante'
B.5.Afaltadequalqueldocumentoexigido,oseuvencimento,âausênciadascópiâsdevldamente
autenticadas ou àas vias oriiqinais pâra autênticaÇão pela Comissão ou da publicaÇão em órgào nâ

inprensa oficial, a apreseniação àe documentos de habilitaçâo fora do envelope especifico,
tornará o rêspectivo 1i"itunt" inabilitâdo. ouando o documento foI obtido via Intêrnet sua

fêgalidâde se;á conprovada nos endetêços eletrônicos cor,.e spondentê s . Podêrá ser utifizada, a

critério da Comissão, â docu(entação cadastral de fornêcedor, constante dos arquivos do ORC.

para comprovaÇão da autenticidade de elenentos apreseotados Pelo licitante, quando for o caso'

9.0.DÀ PROPOSTÀ
9.1.4 proposta deverá ser aPresentada
seguintes indicaÇões no anverso I

en 01(uma) via, dêntro de envelope lacrado, contendo as

PREEEÍTÚRÀ MÚNlCIPÀ], DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMÀDÀ DE PREÇOS N.. OOOO3,/2022

NOME DO PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONEN1E

o ENVELoPE PRoPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes êlenêntos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com o rêspectivo projeto e âs espêcificaçóes constantes

deste instrunento ê sêus elêmentos - Anexo I -, em papef timbrado da emPrêsa, quando for o caso,

assinadaPorseulepresentantelegâl,contendonocorre§pondenteitencotado:discriminaÇào'
ãr"iiià.aà e valore; uoitário ê total exprêssos en algarismos' acompanhada dei

9.2.1.PIani1ha dê quaôtitativos ê preÇos;
9 . 

- 
. z , c.onogr..aâ fisico-financêiro cornpativel com Ô prazo de êxêcução dos servj-ço§; e

9.2.3.Compo;iÇão de custos Uoitários c;ntendo, inclusive, o detalhamento da composi.Ção e da taxa

àe sonitiàaçaó ou Benefício de Despesa§ Indireta§ - BDr e dos rêspectivos percentuais praticados,

bem como o de!alhamênto dos encêrgos sociais'
9.3.será cotado um único preçà Pará cada itern, com a utilização de duas câsas decimais' lndicaÇâo

em contrário está sujeita a correçâo observando-se os seguintes critérios:
9.3.1.Ea1t4 de digitos: sê!ão acrescidos zelos;
g.3.2.Excesso de digitos: Sendo o priÍneiro dígito e)acedênte nênor que 5, todo o excesso sera

;;;;l.iã., caso cont-rário rr"""ia o arredondarnenlo do digito anterior para mais e os demais j-tens

excedentes suPlirnidos.
9.4.À Planilha dê quantitativos e preços, o Cronoglama fís ico- financêilo e a ComposiÇão de

custos unitários, deverão se! assi;ada§ po! Responsável Técnico da empresê. Propostas que

apresente. o nesmo Responsável Técnlco serão desclassificadas '
õli.a propo"t" deverá sêr redigida em ]íngua portuguesã ê em moedâ nacional' e1âborada coír

clarêza, sem alternativa", ,u-"uÉ", enendas;/ou entràIinhas. Suas folhâs xubricadas e a últlma

datada e assinâda pelo resp;;sávei, com indj'caÇáo: do valor total da proposta em algâlisnos'
dos prazos de entrêga ou execução, das condiÇões de pagamento' dâ sua valj'dade quê não poderá

ser infêrior a 60 dias, e outràs j.[fornaÇões e observações Pettinentes que o licitante julga!

necessárias.
ô.ã.t"i"ainao discrepância entrê o preÇo uni"tário ê o valor totâ1' resultado da ÍrurtipficaÇão
do preço unitário Pefa quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
9.?.Eica estâbefecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menol val_ol'
9.8,No caso de alteração nece"sátia da ploposta felta pela Comis§âo' decollente exclusivamente

de incorreÇões na unidâde dê mêdida uti:-iáada, observâda a devida proporci onal idade , bêÍn como

ni murtipricaçao e/ou soma de valores, prevalecerá o valor colrigido'
9.9.4 não indicaçâo na proposta dos prãzos de entrega ou execução' das condiçóes de pâgamento

ou de sua validade, ficará sutentenaiào que o licitante âceitou integrâlmente as disposiÇôes do

âto convocatório e, portanto, serão consideradas as determinaçôes ôele contidas para as referidas

""isã";r"" 
não sendo suficiente motlvo para a dêsclassificaÇâo dâ proposta.

9,10.É facultado âo licitante, apre§entár a Proposta no próprio modelo for:necido Pelo oRC' desde

que estêj a devidanente preenchido'
9.11.será desclassificada a pioposta que deixar de atênder as disposiÇóes deste instlumento'

10. O.DO CRIÚRIO PÀR,À .]Ú],GÀIíENTO

10.1.Será declarado venceclox deste celtane o licitante que' atendi'las todas. às exigências do

presente instlumento, up.a"untur. ptopàsta com menor vâ1or global no correspondente itên cotado'

relacionado no Anexo I - Termo de Rêferência -' na coluna código'
1O.2.Havendo igualdade ae \/.fo.es entre duas ou mais plopostas, e após- obedê^c-j-do o disposto nos

Àrts. 44 e 45 da Lei co.pr"^.nt^t 723/06 e no Art' Jo' S z" au Let 8'666/93' a classificaÇão

se fará através dê sorteio.
ió.:.llà pt.""nte licitaçâo será assegurada' como critério de desenpatê'

ãànt..tuçio pâra as micloêmpresas e empresas de pequeno porte'
pre ferência de

\



1O.4,para efeito do disposto neste instrumento, entêndê-se por empatê aquela§ situações en que

as plopostas apresentadas pelas nlcloenprêsas e empresâs de pequeno porte §ejaÍr iguâls ou até
1OB (dez por cênto) superiorês à proposta nais bêm classifj.câdâ.
10.5.Ocorrendo â sj-tuaÇão dê enpate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forna:
10.5.1.À microempresa ou empresa dê pequeno porte mais bem clâssificada podê!á apresentar
proposta de prêço inferior àquela consideradê vencedora do certamê, situação en que será
adjudicado en seu favo. o objeto licitadoi
10.5,2,Não ocolrendo a contrataÇáo da mj-croenpresa ou emprêsa de pequeno portê, na forma do item
anlerior, serão convocadas as demais remanescêntes que por ventura sê enquadrem na situação de

empatê acima definida, nâ ordem de classificação, para exercício do mesmo di_reito;
10.5.3.No caso de equi-vaIência de vâ1ores apresentados pelas nicroempresas e empresas de pequeno
porte que se encont;em no intervalo êstabelêcido cono situaÇão de enpatê, será realizâdo sortêio
ãntre elas para que se identifique aque.la quê primeiro poderá apresentar melho! ofertâ-
1O.6.Na hipótese de náo-contratação nos temos acimâ plevistos, en que foi observadâ a situação
de empate e assegurado o tratâmento diferenciado a nicroenpresa e empresa dê pequeno porte, o

objetà licitado será adjudicado em favo! da proposta ori-ginâIne.te vencedora do certàme-
10.7.À situação de êmpate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tive! sido âpresentada por nicroenpresa ou êÍrpresa dê pequeno porte'

11.0.DÀ ORDEI.' DOS ÍRàB,àI,SOS
I1.1.para o recêbinento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada umâ tolerâncj-a de

15 (quinze) ninutos após o horário fixado. Encerlado Ô prazo pala recebimento dos envelopes,
nenhun outro será aceito.
11,2.Declarada aberta à sessáo púbfica pelo Presidente, será efetuado o devido cledênciâmento
dos interessado§. sonente participará ativamente da reuniáo um xeplêsentante de câda licitante,
podendo, no êntanto, sel assistida por qualquer pessoa que se intêlessar'
it.:,o r'rao comparecimênto do represàotante d; quâ1quer dos licitantes não impêdirá a efetivaÇão
da reunião, se;do quê, a 5ihplê; pârticipação nêste certalne implica na total aceitação de todas

as condições êstabelecidâs Ôeste fnstrumênto Convocatório e seus aoexos'
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentâÇão de documentaÇão e/ou

substituiÇáo dos enve-Lopes ou dê qualquer ele;ento êxigido e náo aplesêntado na reunlão destinada
à habilitaÇão.
11.5.A Coríissáo receberá de cada representante os envelopes Documentação e Proposta de Preços,

e rubricará juntamentê com os participantês os fechos do segundo'
11.6.posteriolnênte abri!á os ànvelopãs Documêntação, rubricará o seu collteúdo e solicitará dos

licj.tantes que examinem a docunentaÇão neles contidas. Quaisquer inpugnaçóes fevantadas dêverâo

ser comunic;das â Comissão, que as consignará na Àta de riêunião'
11.?.pros§eguindo os trabalhós, â conissão ânali5ará os documêntÔs e as impugnações porventura

formuladas ielos licitantes, dândo-Ihes ciêocia, em sêguida, do resultado da Fâse dê HabilitaÇáo.
Entletanto, se assim julgar neces§ário, poderá divulgar o resuLtado numa nova reuniáo'
registrando-se Àa Àta, ou mediante publicaçáo na implensa oficial ou aindâ enitindo aviso por

escrito, observada, nestes casos, a áevida antêcedêícia necessália - nâo inferior a 48 (qua!ênta

ê oito) horas.
11,8.ocorleôdo à desistência explessa dos licitantes ao direito dê recorler na Fase de

ir"rifii.ia", conforme previsto no Àrt' 43, rrr, dâ r'ei 8'666/93' nâ mesmâ 6essâo podêrá haver a

abeltura dos envelopes "rofo"a"", 
caso contrário será marcadâ Dova data, com observância ao

prazo recursal estabelecido na legislaçáo pertinente'
11.9.o envelopê Pxoposta ae pieçoÉ, aevlaarnente fechado ê 1âcrado' será devÔlvido âo licitante
inabititado, àesde que não tenha havido recurso ou ãpós sua denêgaÇão'

11.1o.EncerradâaEasedeltabilitaçãoeobselvadososditanesdêsteiostrumento,ãComissáo
pr:ocederaá então à abertura dos envelopes Proposta de PreÇos dos pioponentes decLârado§

habilitâdos, rubricará o seu conteúdo e ficultará o examê da documentação neles contidas â todos

o"--fJi"lpu"t"s, os quai; poderâo efetuar impugnaçõe5, devidamente consignadas na Ata de

reunião, quando fo! o caso.
11.11.A Conissão examinará os êIemêntos âprêsentados, as observâÇões êventualmente âpootâdas,

declarando, em seguida, vencedor o ficitante que' atend-idas ás exigências e considerados os

.riitii." àetinj-dos nestê instrumênto, apresêntar proposta nais vantajosa para o oRC'

11.12.Da reuniâo lâvrar-se-á Ata ci rcun s tanciada , na qual se!ão legistradas todas as ocorrências

ê que, ao final, será asslnadâ pela Comissão ê licitantes presentês'
11,13.Em decorrência oa l,ei ôomprenLenLaí 723/06, a complovação de regularidadê fiscal e

tlabalhista das microempresas e empresas dê pequeno porte somente será exigida parâ efeito de

assinaturà do coatrêto, observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.Às miêroemplesas e êmpresas de pequeno porte, por ocasião dâ particiPação nesta

licitaÇão, devêrão apresêntar tÔda a documentaÇão exigida parâ colnprovação de regularidâde
fiscal ê trabalhista, dêatre os docurentos enumerados neste instrumento para efei'to de

Habilitaçâo e integlantes do ênvê1ope Docunentação' mesno que e§ta aprêsentê algr]ma restriÇão;

11.13.2.Havendo afguma restriçáo na conplovaÇão da regutiridade fiscal ê trabalhista' será

"""aq,-,auao 
o pturoà" 05 (cincá) dias úte;s, cujo termo inicial correspondêrá ao momento en que

o licitante for decralaclo vencedo!, prorrogáveis por lguaf período, a critério do oRc, para a

regularizâção da documêntaç;;, fagt'ento á' put(r"Iu^"nto do déblto' e ênis§ão dâ evêntuais

;;;;lã;; nàgati.,as ou positivas com efeito de celtidão negativâ;
11,13.3.A nâo - regulari z âção da documentação, no prazo acinâ prêvisto, implicará decadência do

direito à contratação, ""^ 
p*:"i" Jas 

'sançóes previstas no Àrt' 81' da Lei 8'666/93' sendo

fêcultado ao oRC convocar os iic-itantes remanescentes, nà ordêm de classificaÇão, pa'â àssinatúrâ

do coítrato, orl revogat a licitação' (\
\\\ /z
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11.14.09 documentos apresentados pelos ficitantes no Credeôciamento e os elementos constantes
dos envefopes DocumentaÇão ê Ploposta de PreÇos que forem abertos, sêrão retidos pelâ Conissâo
e ânexados âos autos do processo. No Ínesno contexto, o envelope Propostâ dê PreÇos, ainda
lacrado, do licitante inabilitado que não for retirado po! seu rêPrêseôtante fegal no prazo de

60 (sessênta) dias consecutivos da data de hotnologaÇão do prêsênte certame, sê!á sumariamente
dêstruido.

12.O.DO CRTTÉRIO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta com valor para o respêctivo iten letacionâdo no Ànexo I - Tênmo de

Refe!ência - EspecificaÇões, nâ col-una código:
12.1,1.superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
L2.1,2.eam indiclos qtlê conduzâm a uma presunÇão relativa de inexequibi l idade, PêfÔ cr'itério
definido no Art. 48, II, § 1", da Lei 8.666/93, em ta1 situação, náo sendo possivel a imediata
confifinaÇão, podêrá §er dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibi] idade ,

sendo-Ihe fêcultado o prazo de 03 (três) dias útels para comprovar a viabilidade dos pleços,
conformê pa!âmetros do mesno Art. 48, rr, sob pena de desconsidelação do item'
12,2.Sali;nta-se que tais ocorrências não desclassifj-cam automaticaneote a ploposta, quando for
o caso, apenas o item correspondentê'
12.3.O valôr estimado quê o ôRc §ê propõe a pagar pelo objêto dê prêsentê lici.tação - vàlôi de

Referência -, que rêpresenta o somjtôiio total dos preços relacionôdos na resPectiva planilha
dos serviços a serem executados, refelente ao correspondentê j-tem, êstá devidanente informado
neste i.nstrumento convocatório - AnexÔ I.

13.0.DOS RCCURSOS

13.1.Dos atos decorrentês deste procedimento licitatóIio, caberão lêcu!§os nos telmos
109 da Lei Fêderal n.o 8.666/93.
13,2.o recurso será dirigido à autoridade superior do oRC, por intelnédio da comissào'
se! protocofizado o original, nos horários nornais de expedieote das 08100 as 12:00

excl;sivanente no sêguintê ênderêçoi Av. Presidente João Pessoa, 4f _ centro - Mogeilo

do Art.

dêvendo
horas,

- PB.

14. o.DÀ Eo{or,ocÀçÀo E ÀD'loDrcAçÁo
14.1.Conc1uido o jufgamento das propostas apresentadas, a cornissão emitirá relatório conclusivo
dos trabalhos desenvolvidos no ;êrtame, remetendo-o a autolidade superior do ORC, juntanentê

com os elemêntos constitutivos do processo, necessários à HonologaÇâo e Àdjudicação da resPêctiva
ticiLaÇáo, quando for o caso.
14.2.A auto;idade supe!io! poderá, no entânto, tendo êm vista sempre a defesa dos interesses do

oRC, discoldar e d;ixar de homologar, total ou pârcialÍnente, o resuLtado âpresêntado pel-a

cornissáo, revogar ou consideral nula a Lj-citaÇão, desdê que apresênte a devida fundamentaÇão

exigida pela legislação vigênte, resgualdados os dirêitos dÔs licitantes'

15.0.DO CO§IRAIO
15.1,ÀpósahomologaçãopelaÀutolidadêSupêriordoORc,olicitantevencedo!seránotificado
para, ;êntro do prázo dJ 05 (cil]co) dias Àonsecutivos da data de recebimento da ÂotificâÇão'
assinar o respectivo cont!âto; quando for o caso, elaborado em confornidade con as modalidades

pã..ilia"" peia Lei Eederal n.o a.çee/gz, podendo o mesno sofrer afterações nos têrrnos definldos
pela referida noüna.
15.2.Nâo atendendo à convocaÇão Para assinar o contrato' e ocorrendo esta dentro do prazo de

validâde de sua proposta, o ricitànte perderá todos os dirêitos que porventura tenha obtido como

vencedor da licitação.
15,3.É petnitido ao oRc, no caso do ticitante vencedor não coÍrpalecer para assinatula do contrato

no prazo e condiÇões estabelecialos, convoca! os licitantes remanêscentes' na orden de

"iuu'"ifiauçao, 
pala fazê-1o êlí i'guàf prazo e nas . mesnas condiçôês do licj'tante vencêdor'

inclusive quanto ao preço, or.1 revoçJar a pre§ente licitaçào'
15.4.O contrato que eventualmente ventá a sêr assj-nado pelo licitantê vencedol, podêrá ser

.iiu.uao com a devida iustÍficâtiva, unilaterâlmente pelo Contratante ou por acordo entre as

pura.", ,ro" casos previstos nã a,t' às e será rêscindido' de pleno direito' coÔforme o disposto
nos Arts. .71 ,.78 e 79, todos da lei 8.666,/93; e executado sob o r.egiÍne de enplêitada por preço

g1oba1,
15.5.O Contlatado fica obligado a aceitar, nas mesnas condições contrâtuais' os âcrésciltlos ou

supressões que §e fizerem nJ" ".,1,iço", 
até o rêspectivo linite fixado Ôo Àrt' 65' § 1' da Lei

8.666/93.Nenhunacréscimoou"up..""áopoderáexcedero]imiteestabelecldo,salvoassuplessôes
resultantes de acordo celebrado entre os contrâtantês'
15.6-A difêrença pelcentual entre o valor global do contrato e o preÇo global de referência não

pãà".á "". 
t"árlriau eÍn favor do contratâdo eÍn decorrênciâ de âditamêÂtos que nodifiquem a

planilha orçanentária.
15.?.Na hipótese de celebração dê aditivos contlatuais para a inclusáo de novos.selviÇos' o

paàç"- ã."""" se.viços será cafculado cÔnsidelando o custo de referência e a tâxa de BDI

ã"pà.ifl.uau no orçàrnento basê da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferenÇâ

p"-aa"ri"ai êotre o vâLor do orÇameôto base ê o valor global do contrato obtido no cêltame, con

viatasâgarântiroequilíblioêconôÍnj.cofinanceirodocontratoeamanuteÔÇãodopercentualde
desconto ofertado pê1o Contratado '

assumidas e Pleceitos
penalidadês previstas
dê O, 5t (zero vírgu1a

legais, suieit
nos Àrts. 86 e
cinco por cen

16. O.DÀS SÀLrqõES ÀDMrNrSTRArr s
16.1.4 recus; iÂiusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes
o contratado, gJrantlda a prévia defesa, às seguintes
da Lel 8.666193: a - âdveltência; b - multa de mor'a



apllcada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
otjeto ora contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor cootratado pela inêxecuÇáo
toial or: parcial- do contlato; d - suspensão temporária de pâ!tici.par em licitação e impedinêÂto
de contralar com a ÀdministraÇão, por prazo de até o2 (dois) anos; e - declatação de inidoneidadê
para licitàr ou contratar con a Administração Púb11ca enquânto perdurate!( os motivos
àeterminantes da puniÇão ou até que seja promovida sua rêabilitaÇão perantê a própria âutoridade
que êplicou a penalidadê; f - S iúlultaneaÍnente , qualquer das penalidades cabíveis fundamêntâdas
na l,ei 8.666/93,
16.2,Se o val-or da mufta ou indenização dêvida náo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇâo ao contràtado, setá automaticamente descontado da prineira palcela do

pàgamento a que o contratado vier a faze! jus, âclescido dê juros nolatórios de 1t (um por

cento) ao mês, ou, quando for o caso, êobrado judicialmente'
16.3.Àpós a aplicêção de quaisquer das pêôâlidades plevistas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Coniratado, e publicado nâ imprênsâ oficiaf, excluÍdas as penalidades de advertênciâ ê muftâ
dê mola quârldo for o caso, constando o fundarnento legal da puniÇão, informândo ainda que o fato
será rêgistrado e publicado no cadastro corrêspondênte.

dê adimplêmento das obrigaÇões
pê10 ORC obedecerâo, conforme o

20. O.DÀ§ DISPOSIÇÕES GERÀIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela efaboraÇâo e/ou apresentaÇâo de documentação relativa
ao celtame, qualqrler tipo dê indenizaÇão'
2ó.2.ll"nhtr^._p"ssoa tísica, ainda que cledenciadâ por ptoculaÇão legaf'

17.0.DÀ COMPRO]/ÀçÃO DE EJXTCUçÂO E RECEBTITENTO DO OBJETO

1?.1.Executada a presente contrâtaÇão e obsetvadas as condiÇões
pactuadas, os Procedimentos e prazos pa!a receber o seu objeto
taso, à disposrções dos Arts. 73 a ?6, da Leí 8'666/93'

18.0.DO PÀG,àÀ,EN!O

18,1.o pagamento será efetuado mêdiânte processo regular e em observância às normas e

lio""ai.'"nio" adotados PêIo oRC, da seguinti maneira: Pâra ocolrer no plazo de trinta dias'
contados do periodo dê adimPlemento.
lB.2.odesedcolsomáximodoperíodo,nãoserásuperiolaovaloldo!espectj.voadinplemento,de
acorclo com o cronoglatna aprovado, quaodo for o caso, e seÍrpre ên conformidâde êo!0 a

d-isponibi I tdade de recursos finênceiros.
1g.3.uennurn valor será pago ao contratado enquanto pendente de fiquidação qualquer obrigação

financeira quê 1he for imposta, em virtudê de penalidade ou iDadinplência, a qual poderá ser

colnpênsadacomopagamentopendente'semqueissogêIedireitoaacréscimodêqualquernatuleza.
rg.a.tos casos dé áventuais atrasos de pagamento nos termos deste instruÍnento, e desde que o

contratado não tenha concorlido de alguma forÍoa para o atraso, será admitida a compeÔsàÇão

financeirâ, devida dêsde a data linit, fixada para o pagamento âté a data correspondentê ao

êfêtivopagamêntodaparcela'osêncargosmÔratóriosdevidosemrazáodoatrasonopâqamento
"ãrjo 

.ul"ífuaos com utilizaçáo da seguinte fófmu1a: EM = N x VP I I, onde: EM = encargos

Àáratórios; N = número de dlai entre a datâ prevista para o pagamêÀto ê a do efetivo paqamênto;

Vp = va-Ior da parceta â ser Pagai e I = indice dê compensaÇão financeira' assim apurado: 1=
(TX + 1OO) + 365, sêndo 11 = pàtcentual do IPCA-IBGE acumulado nos últiilos doze mêses ou, nà

sua falta, un novo indice adotádo pelo Governo Eedêraf que o subgtitua. Na hipótese do refêlido
indice estabefecidô parô a compensação financêira vênha a ser extinto ou dê qualquer' forna Dão

po""i .ui" ser utj"rlzado, serã adotado, ern substituiÇâo' o que vj-er a 5er determinado pela

Iegislação então en vigor.

19,0.DO REÀJUSrÀ.rgmo
19.1.os preços contratados são fixos ê irrêaiustáveis no Plâzo de um âno'
ió,ã.o.ntao'ao prazo de vigêocia do contrato e mediante soficitaÇão do Contratado, os preÇos

poaã.ão "ott.t 
.."1l.tst" apó-s o .interregno de um ano, na mesma ploporção dâ variação vêiificada

no tpcÀ-IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês de âpresêotação da resPectiva propostô,

êxclusivamênte para as obrigaÇões ini;lada§ e concluídas após a ocorrência da-anualldadê'
19.3.Nos !eajustes sunsequentes ao primeilo, o interregno nínino de u'n ano será contado a pâltir
dos efeitos financeiros do últiÍro reaiuste'
19.4.No caso cle atlaso ou não divulgáção do índice de reajustamento' o contratante pagará ao

ãànirataao â inportância calculaaa 
-pàtu úttirn' variaÇão conhecida' liquidando a diferenÇa

correspondente teo logo seja divulgãdo o índice definitivo' Eica o Contratado obrigado a

"paã"aata. 
menória de cáIcu1ó referenie ao reajustamento dê preÇos do valor lemanescente, sempre

que êste ocorler.
19.5.Nas aferiÇôes finais, o índicê utillzado para rêajustê será' obrigato riamente ' o dêfinitivo'
19.6.Caso o Índice estabelecido pala reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fÔrma não

pà""u 
^ui" 

ser utilizado, será adotado, ên substituiÇáo' o que viêr a ser dêterninado pefa

lêgislaÇão então en vigor.
19.?.Na ausência de Previsão lega]- quanto ao indice substituto' as partes elegerão nÔvo índice
oficial, parâ reaiustamento ao pr"çJ do valor rêmanêscentê' por meio dê têrmo aditivo'
19.8.O reajustê podêrá sêl tealizado por apostilamento'

poderá representâr mais

de interessê Púb1ico
todo ou eÍn Parte, Por

de ulna Licitantê '
20.3.À pxesente licitâÇão somente poderá vír â ser revogada por râzôes

ãà"or.a"ta de fato supêlveniênte dêvidamentê conprovâdo' ou anulada no

itegatidade, de oficiá ou por provocação de tetceiros' mediantê parêcex

fundamentado.

escrito e dêvld



20.4,Caso as datas previstas pala a reàlização dos eventos da presente licitaçáo sejatn declaradas
feriado e não havendo ratificaçâo da convocaÇão, ficam tran§feridos autonaticamente parâ o

primeiro dia út1I subsequente, no mesno local ê hora anteriolneÔte previstos.
)O.S.o onc por conveniênci-â admioistrativa ou técnica, se rêserva no dirêito de pârâlisàr a

qualquer tenpo a execuÇão da contrataÇâo, cientiflcando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do dj.leito de impugnêr perantê o ORC nos termos do presênte instrunento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, venhâ a apresentar, depois do iul"gamento, falhas ou

irrêgularidadês que o vici.aran hipótêse em quê taf comuÔicado náo têrá efeito dê Iecurso'
20.?.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverâo esta! incluidos os custos coÍl
aquisiçâo de matelial, mão-de-obra utilizada, impostos, êncârgo§, fIêtês e outlos quê venhâm a

iôcidir sobte os respectivos preços.
20.8,As dúvidâs surgidas âpós a apresentaÇáo das propôstas e o§ câsos onj.ssos neste instrumento,
ficârão única e excfusivamente sujeitos â interp!êtaÇão da Comissão, sêndo facultada a mesma ou

a autoridade supelior do oRc, em qualquer fase da IicitaÇâo, a PronoÇâo de ditj"gência dêstinadâ
a escfarecer ou a compl-ementar a instruÇáo do procêsso.
20.9.pâra dirirnir controvérsias decorrentês deste cêltame, êxcluido qualquer outro, o foro
compêtente é o da Conalca de ltabaianâ.

l"Íogeiro - PB, Março de 2022.

FLAVl BSON ARÀ JO

Presidê te dâ Comis s ão
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BSTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURÀ MUNÍCIPÀL DE }OGEIRO
coMrssÃo PERI,ÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

REEERÊNCIA _ ESPECI EICAçÔES

1. O.DO OEJEÍO
1.1.constitul objeto desta licitaÇão: CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ CoNSTRUçÃO DE CRECHE TIPo À

INTEGRÀ PARÀIBÀ.

ÀtiExo r -

TERMO DE

.,rgsrrFrcrÍrvl

.Considerândo as necessidadês do ORC, ten o plesente têrmo a finâlidade
dêquadamêntê, os ptocedimêntos necessários para viabilizar a contrataÇáo
,Às características e especificaçôes do objeto oia licitâdo são:

D]SCRIMINÀÇÀO

TO!íADÀ DE PREçOS N" 00003/2022

EXECUÇÃO DE SERVIÇO
À INTEGRÀ PÀRÀIBÀ

PÀRÀ CONSTRUÇÃO DE

O.!,!oDELO DÀ PROPOSTÀ

1.É parte integrantê deste Termo

. UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE
CRECHE T I PO UND ,.

de
em

definir, técnica
tefa.

PREÇO UNII. PREÇO TOTÀ,.

1. 716,1 45, 22 r.716.1 45 | 22

, TOTÀL 1.116,.145,22

2.O
2.t
ea
2.2

CODIGO

1

3.0,OBArGÀçõES DO CONIRÀEÀDO
3.1.Rêspon;abilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntês à 1êgisLaÇão fiscal, civi1,
tributá;iâ e trabalhista, bem como por todas as despesas e complomissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê seus fornecedores ou terceiros em razâo da exêcuçâo do obieto cootratadÔ.
3.2.Substituir, arcando com a5 dêspesas decorlentes, os matellais ou serviÇos que apresêntarem
alteraçôês, detêrioraÇôes, lmperfeiçôes ou quaisquêr irregularidades disclepantes às exigências
do insttumento de ajuste pactuado, âinda que constatados aPós o lecebimento e/ou Pagamento.
3.3.Não trânsferir a outrêm, no todo ou em patte, o obiêto da contrataçâo, salvo mediante p!évia
e expressa autorizaÇão do contratântê.
3.4-üanter, duralte a vigênciâ do contrato ou outros instrumêntos hábeis, em compatlbilidade
com as obtigaÇôes assumidas, todas as condiçóes de habilitação e quafificação exigidas no

respêctivo piocesso 11citâtôrio, apresentando ao Contratante ôs documêntos necêssários, semprê

quê solicitado.
3.5.EnitirNotariscafcolxesPondenteàsedeoufilialdaempre§aqueapresentouadocunentaçeo
na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todâs as obrigaÇôês assunidas coÍn obselvância â melhoI técnicá vigente, enquâdrando-

s€, rigorosâmente, dentlo dos preceitos legais, normas e êsPecificaÇôes técnicas
correspondêntes.

4.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEÍEâBI',IDâDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta cotn valor parâ o respectivo item relacionado no Ànexo 1 - Termo de Referência
- EspeclficêÇôes, na coluna código:
4.1.i.superior ao estimado pê1o oRc, o item será dêsconsiderado; ou

4.1.2.Co; indicios que conàuzam a urna presunção relativa de inêxe qu ibil idadê , petô critério
definido no Àrt. 48, II, § 1., dâ Lei 8.666193, en tâI situação, não sendo possivel â imêdiâta
confitmaÇão, poderá se! dada ao licitantê a oportunldade de dêmoastrar a sua êxequibilidade,
sendo-.Ihe facultado o ptazo de 03 (três) dias úteis para comploval â viabilidade dos pleços,
conforme parâmetros do nesmo Alt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do ltem'
4.2.Sa]ie;ta_sê que tâis ocor!ências não desclassificam automaticameDtê â proposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondente.
4,3.O valàr estimado qr" o onc se propõe a pagâr pelo objeto da presente licitaÇão - valor dê

Refê!ência -, quê representa o somãtóiio total dos preÇos relacionados na respectiva planilhâ
dos serviÇos a serêrn executados, !eferênte ao êolrespondente item, está acima indicado.

o Iicitantê aPrêsentar a
nte preenchido, confolme factr I tâ

5.
po
de

de Referência o modê1o dê propostâ de preÇos coriespondente,
sua proposta no próplio Ínodelo fornecido, desdê que sêjaden

vid

LENI ON DE

SECRETÁRIO
RADE À',VES

ô instrumento convocatório - Anexo 01.

\



ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MT'NICIPÀ'. DE UOGEIRO
coMrssÀo PERIaNENIE DE LrCrTÀÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REETRÊNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMADA DE PREÇOS N' A0003/2022

PROPOSTÀ

BEF.: Ío0aDÃ DE PREÇos No 00003/2022

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ CONSTRUÇÃO DE CRECHE T]PO À INTEGRÀ PÀRÀÍBÀ'

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos termos da licitaÇão em epigrafê, apresêrltamos Proposta conforme abaixo:

IGO DISCRIMINÀÇÀO
UN)

INTEGRÀ PARÀIBÀ

PRÀZO - lten 5,0 :

PAGAMENTO . IIEM 18.O:
VALIDADE DÀ PROPOSTA - ITETN 9.0:

VAi,OR TOTAT DA PROPOSTA - R§

CN PJ

Responsávef

PREçO TOTÀJ,QUÀNTÍDÀDE PREÇO UNITUNIDÀDE
1

I

/ 

-qe 

-de-

I

\\

\k



ForHA 01/ 02

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITURÀ I.'UNICIPÀI DE UOêEIRO

COMISSÀO PER}4NENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO rr - TOI{ÀDÀ DE PREÇOS N" 0000312022

MODEIOS DE DECI,ARÀÇÔES

REE.: TOMÀDA DE PREÇOS N" 00003/2022
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

3.0 - DECÍ,ÀRÂÇÃO de subíLetel-se a todas as c'Láusulas e

convocatórlo.
condj-ções do correspondente ins trumento

1,0 - DECIÀRÀÇÃO de cumprinento do disposto no Art' fo, Inciso XXXIII, da Cf - Art' 2?' Inciso
v, da Lei 8.666/93,

o proponente âci-ma qualiflcado, sob pênas da Lei ê en àcatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXiffi au Constituição lederal, Lêi 9.854, de 2? de outubro de 1999, dêclara náo Possuir em seu

quadro de pessoal, funcionálios nenores de dezoito anos en trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dêzêsseis anos, em qualque! tlabalho; podendo existi! nenores, a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da legislação vigente'

2.0 - DEcLÀRÀÇÁo dê superveoiência de fato impeditivo no que diz lespeito a participaÇáo na

1lcitaÇão.

conformê exigêncla contida na Lei 8.666/93, A1.r+. 32, §2o, o Proponente acina qualificado' declara
não haver, alé a presente datâ, fato inpeditivo no que diz .espêito à habj.litâção/participaÇão
na piesentê licitação, não se encootrando em concordâta ou estado falimêntar, estando cientê da

obrigatoriedadê de infolnar ocorrêucias posterioreS' Ressalta, âinda' nâo êstar soflendo
penaíidade de declaraÇão dê idoneidadê no âmblto da administraÇâo EederaI, Estadual, Municipal
;u do Distrito Eederal, arcando civit e criminalmente pela plêsente afirnaÇão.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento ê

rêspe;tivo instrumento convocâtório ê submeter-sê as condiçôes
aceitar todas as c1áusulas do
nêIê estipuladas '

Locã1 ê Data.

NOME /ÀS S ÍNATURÂ/ CARGO

Representante 1ega1 do proponente

OBSERVÀÇÁO:
Àã-rr"úúçO"a DEVERÁ6 sER ELABqRÀDA5 EM PAPE1 rrMBBÀDo Do LrcrrANTE, guANDo poR ô cASo'

\\

V



REE.: TOMÀDÀ DE PREÇOS N' A0003/2A22
PREEEITURÂ MUNICIPAl, DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

DECLARÀÇÃO dê elaboraÇão independênte de proposta.

FOLHA 02/02

como rePresentante devidamênte
consórcio), doravante denominado
do Edital da Tomada de PreÇos no

299 do Cód'igo PenêI Brasi.Ieiro,

(identificaÇão completa do rePresentante do llcitantê),
constituido de (ldêntificação comPleta do ficitante ou do
(Iicitante/consórcio), pâra fins do disposto no item 7.5.1'
OAOú/2022, declala, sob as penas da fei, em especial o art.
que :

4.0

Locàl e Data

a) a proposta âpresentada para participar da Tomada de PrêÇos no A0A03/2022 foi eleborada de

manêi;a indêpenáentê pelo licitante, e o conteúdo da propostâ nâo foi, Eo todo ou em Parte,
direta o indiretamente, informâdo, discutido ou recebido de qualquer outro participante potenciaf
ou de fato da Tonada de PreÇos n' AOO13/2022, por qualquer meio ou pol quafquel pessoa;

b)aintênçâodeapresentaraplopostaefaboradaparapalticipardaTomadadePlêçosn.0a003/2022
não foi infotmada, discutida ou recebida de qualquêr outro participante potencial ou de fato da

Tonadã de Preços no aooo3/2022, por quâlquer neio ou por qualquer pessoa;

c) quê não têntou. por qualquer mêio ou por qualquer pessoa, infl-uir na

outro participante potenáiat ou de fato da loinada dê PreÇos a' A0003/2022
ou nâo dâ reÍerida -Licitaçáo;

decisão
quanto

d) que o conteúdo da proposta apresentada pâra participar da Tomada de PreÇos

será, no todo ou em partê, direta ou indiretâmente, comunicado ou discutido
particiPantê poteôcial ou de fato da Tomada de PreÇos n" 00003/2022 antes
objeto da referida Iicitâção;

com
da

e) que o conteúdo da ploposta apresentada para particiPação da Tonada de Preços n" 00003/2022

nãofoi,notodoouenparte,diletaouindiletamêúte,discutidooulêcebidodequalquer
intêgrante da prefeitura Municipâ1 de Mogêiro antes da abêrtura oficial das propostas; e

f)queestáplenamentecientedoteoledâextênsãodêstadeclaraÇáoequêdetéInpfenospoderes
ê informaÇôês Parâ firmá-la.

de qualquer
a participar

000a3/2422 nào
qualquer outro
adjudicação do

NOME/ASSINÀTIRÀ/CÀRGO
Replesentante 1egal do proponente

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECIÀRÀÇÕES DEVERÃO SER EI,ÀBORADAS EM PAPE1 TIMBRÀDO DO 1,IC]TANTE, QUÀNDO EOR O CASO.

\



ÉSTÀDO DÀ PÀ.aÀÍBÀ
PREE,EIII'RÀ MONICIPÀ], DE MOGEIRO

CO}íISSÃO PERMÀNENTE DE IICITÀçiO

ÀlrExo rrr - rcD'aDÀ DE PREçOS N' 00003/2022

MODELOS DO TER-I,IO DE RENÚNCIÀ

REF.: TOMÀDÀ DE PREÇOS N' 00003/2A22
PREEEITURA MUN]CIPAI DE }IOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Àrt, 43, Inciso III, dâ Lei 8.666193.

Oproponentêacimaquâlificado,declara,naformadodisPostonoArt'43,III,dâl'ei8'666/93'
âc;itar o resultâdo divulqâdo pela Conissão, que analisou â documentaÇão prelimlnar do processo
eÍn epigrafe, efetuada nos te;mos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, as§im,
expr;s;mentê de qualquer interposição de recurso previsto nà Iegi§laÇão vlgente, bem como ao

pr;zo correspondente e concordando, pottanto, com o prossegulmento do cêrtane. Declara âinda
qu". en ha.r.r,do a ocorrência de qualquêr iguaLdade de valores entre sua ploposta e a dos denais
ii"iturrt." e após observado o disposto no Art. 3", § 2", da LeL 8.666/93, fica autorizado a

realizaçâo do ;orteio para defioiÇáo da respectivâ c.IassificaÇão, não sendo necessário a sua

convoca;ão para o correspondente âto púb1ico, conforme previsto no Art' 44, § 2"' do rêfêrido
diploma fê9a1.

NO!,ÍE /AS S 1NÀT URÀ / CÀRGO

Representante 1egal do proponente.

OBSERVAÇÀO:
O TER}4O DE RENÚNCIÀ DEVERÁ SER EI,ÀBORÀDO EM PÀPEI ÍIMBRÀDO DO IICITANTE' OUANDO EOR O CÀSO'

l,ocal e Data.

i\
k



arExo rv - roÀdÀDÀ DE PREÇOS N"

MÍNUTA DO CON1RÀTO

roMÀDÀ DE PREçOS No 00003/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" TP

coNTRÀTo N"r .,../...-cPL

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEÍTURÀ MUN]CIPÀI DE MOGEIRO

coMISsÀO PERMÀNENTE DE LÍCITÀÇÀO

OUE ENTRE 51 CELEBRÀM À PREEEITÚRÀ
., PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFOR.I4E

NA I'ORI4À ABAIXO:

00003/2022

0a003/2a22

TERMO DE CONTBÀTO
MOGEIRO E

NESlE ]NSTRUMENTO

MUNICIPAL DE

DISCRIMINADO

Pelo p!esente instrumento de contrato, de un lado Plefeitura Munlcipal de Mogeiro - Av

Presidênte João
represêntada pê1o

Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-6?, neste âto
Prefêito Antonio José Eerreira, Brasilerro, soltêiro, Empresalio, !esidente e

domiciliado na Sitio Pintado d
carteira de rdentidade

e cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPE n' 840'L99.644-91,
n" 3360118 SSPPA, doràvante siÍtplesmênte CONTRÀTANTE, e do outro lado

, CNPJ nÔ neste ato rePresentado
por .... residente e domicil"iado nê .. ..r
CPÊ n" . Carteira de Ideotidade À" .. ..,
as partês contratantes assinar o presente contlato,
seguintês:

doravante silnplêsÍiente coNTRÀTADo, decidiranít
o qual se regerá pelas cfáusulas e condj-çóês

C!ÁÚS(,LÀ PRIMEIRA - DOS TUNDàMENTOS I

Este cootrato decorrê da l-icitação nodalidade Toroada dê Pr.eços nÔ 0A003/2022, processada nos

termos da Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei CompleÍnentar n" 123, de 14 de

Dezembrod'e2oa6;e]egislaçãopertinente,consideradasasaltelaçõesposteriorêsdasleferidas
normâs.

cuiUSUI,À SEGI,I{DÀ - DO OB.,ETO:

O presênte contrato tem Por obieto:
]NTEGRÀ PARÀIBA.

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ CONSTRUÇÃO DE CRECHE TÍPO A

osêrviÇodeveráse!executadorigolosanentedeacorclocomaScondiçÔesexpressasneste
instrumento, ploposta apresentada, espêcj-ficaÇões técnicas co rrespondente s ' processo de

licitaÇão nodaiid;de Tomada de prêÇos no OOOO3/2022 e instÍuçôes do Contratante, documenlôs

esses que ficam fazencto partes integlantes do Plesente contlato, independente de transcriÇão; e

sob o regime de emprêitadâ por preÇo global

crÁus(,I,À TERCETRA - Do vÀrPR E PREços:
o valor totâI deste contrato, a base do preÇo proposto, é dê R§

CLÁI'SSÍ.À 9UÀnIÀ - DO REAJOSIàTENTO EM SANEIDO ESTRITO:

Os preÇos contratados são fixos ê irreâiustáveis no prâzo de uÍr ano'
Dentro.doPrazodevigênciadocontlatoêmediantesolicitaçãodocontratado,ospreÇospoderãÔ
sÀt.u. ..uir"t. aPós o interrêgno de um ano, nâ nesloa proporÇão dâ variação verificada no IPcÀ-

IBGE acumufâdo, tonanclo-se poalasê o mês de apresentaÇão da respectiva proposta' exclusivâmente

pai. as obrig.çôes iniciadas ê concluidas após a ocorrência da anualidadê'
Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o interregno mínino de un ano será contâdo a partir dos

efeitos financeiros do úftimo reajuste.
No caso dê atraso ou não drvulgação- do índice de leajustamento, o Contratante pagará ao contratado

a importância calculada pel-a úitima variação conhecida, liquj.dando a diferençâ corlespondente

lao ioqo seja divulgado o indi"u definitivo' rica o contratâdo obrigado a apresentar mêmór'ia dê

cátcul-á refãrente aà reajustamento de preÇos do valor remanescenle, §empre que este Ôcorrêr'
1,""-"ià.iço"" finâis, o indice utilizaào para reajuste sêrá' obriqa toliamênte ' o definitivo'
casooíndiceestabelecidopararêajustamentoVenhaaserextiotoor]dequalque!formanãopossa
nais ser utilizado, será adotâdo, á substitr-rição, o que vi-er a ser detefininado pela legislaÇão

entáo em vigor '
Na ausência de Previsáo 1egal quan
oficial, para reajustanento do preÇo
o reajuste podêrá ser realizado por apostifamênto

cLiiUSgT,A QUINTÀ - DÀ DOTÀçÃO:

to ao indice substituto, as partes elege!ão Ôovo indice
do valor relnanescente, por úeio de te no aditivo'

\í



Às despesas corre!ão Por coôta da seguinte dotaçâo, constantê do orÇamento vigente:
Recursãs próprios do Município de Mogeiro: N" DO coNTBÀTo 22-80023-9 No Do INSTRUMENIa 044'7/2A27

],EI MUNICIPAL 358/2A2I 02.O3O SEC. DE EDUCÀÇÃO, CUITUFÀ, ESP, IAZER E TURISMO

O 2 O 3 O . 12 . 3 6 1 . 10 O 6 . 17 O 2 CONST. AMPI,. E REFORMÀ DE ÚNÍD. ESCO1ÀRES E CRECHÉS 02.O8O SEC DE INDUST.

CoMERCIO E rNrRÀ ESTRUTURÀ 4,4.90.51.00.00 OBRÀS E TNSTATAÇÔES

CI,IiOSTEÀ SE:c!À - DO PÀG'TI,íENTO:

o pagamento será efetuado mediat]te procêsso regular
adotâdos pelo Cootratânte, da sêguinte maneira: Para
do periodo dê adimplemento.

em observância às normas e procedimentos
ocorler no p!âzo de trintâ dias, contados

cutusl,I À sÉED,rA - Dos PRÀzos E DÀ vreÊNcr.a:
Os prazos máximos de inicio de etapaa de execuÇão e dê conclusão do objeto ora
admitem prorrogaçáo nas condições e hiPótesês previstas no Àrt' 57, § 1", da Lei
abâixo indicados ê serão considerados dê enissáo da ordem de Selviço:
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 9 lnove) mese§.
À vigência do pxesente coôtrato será determinada: 9 (nove) meses, considerada
assinatura; podendo ser prorrogâda rlos termos do Àrt' 57, da ],ei 8'666/93'

cont!atado, que
8.666l93, estão

cúrrstIl.A orEÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀçÕrs Do corúRÀTÀNrE:
a _ Efetuat o pagâmênto relaiivo a execuÇão do selviço efetivamentê realizado, dê acordo com as

rêspectivâs cláusulas do prêsente contratoi
b - proporcio1]ar ao contratado todos os meios necessár.ios Para a fiel execução do serviÇo
contratado;
c-Notificarocontratadosobrequafquerirregularidâdeencontradaquantoàquâlidadêdo
servlÇo, êxercêndo â nais ampla ê complêta fiscalizàÇão, o que não exinê o Contratado de suas

rêsponsâbilidades contratuais e legais;
d-.DesignarlêplesentantêscomatribuiÇõesdeGestoleFiscaldestecontlato,nostemosda
norma vióente, especialrnente para âcompanhar ê fiscalj'zar a 5ua execuÇão' respectivamente '
pernitida' a contritação de terceiros paia assistêocia e subsidio de infornações pertinentes a

essas atribuiçõês '

A recusa inl

parcial do contrato; d
contratar com â Adminis

garantida a prévia dêfesâ, às seguintes p

i a - advertência; b - multa de mora de 0,

da data de sua

anto peldurarem os mot

cLÁI,sE,À NOIIÀ - DÀS OBRÍGÀçÕES DO CONTRÀTÀDO:

a - Executa! devidamente o serviÇo descrito na C1áusulâ correspondênte do prêsêÀte contrato,
dentrodosnelhoresparâmetIosdêquafidadeestabelecidospalaoranodeâtividâderêlacionada
ao objeto contlatuaI, con observânciâ aos plazos estipulados;
b-Responsabilizar-seportodososônuseobrigaçôescorrcerne'tesàlegislaÇãofiscal'civil'
tributária e trabâlhista, bem como por todas as desPe§as e compromissos assulnidos, a qualque!

títufo, perante sêus folnecêdores o; têlcelros em razão da execuÇão do obieto cont!atado;

" 
j llunté, preposto capacltado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,

quê o rêpresênte integralmentê em todos os seus atos;
d - pui.iti, e facilitar a fiscalização do Contr:atante devêndo prestar os informes e

esclarecimento§ solicitados ;

ã j S".a responsável pelos danos causados diretamente ao côntratante ou a tercêiros, dêcorrentes

desrlacufpaoudo]ona"*.".,,çãodocontlato,nãoêxcluindooureduzindoessaresponsabilidade
a fiscalizàção ou o acollrpanhanento pel'o órgáo interêssadoi
f - Não cedêr, trânsfeli! ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêste i[strumento, sem

o conhecimento e a dêvida autolizaçáo expressâ do Contlatante;
n I "urla.a, 

durantê a vigência do contiato, em conpatibilidade com as obrigaçôes assurnidas,

todas as condições ae nauirilãiao e quarificaçáo exigidas rlo respêctivo processo l-icitatôlio'
âplesentando ao contratante os documentos necêssálios, senpre quê sotlcitado'

cúosIII,À DÉcna - DÀ Àr.rr,BÀÇÀb E REscrsÃol
rstu aontrato podêrá ser âfterâdo con a devidâ justificativa, uoilateralmentê pelo contratante

ou por acordo entrê as pârtes, nos casos plevistos no Art' 65 e será rescindido' de pleno

ài.áito, conforxíê o disposto nos Arts' '7'l , 18 e 79, todos da T'ei 8'666/93'
o Contratado fica obrigàdo a âceitàr, nas mêsnas condlÇões contlatuâis, os aê!ésêinos ou

supressôesquesêfizeremnosserviÇos,atéoresPectivoliÍnitefixadonoÀrt.65,§1.daLei
8.666/93.Nenhumacréscimooo"up,"""ãopoderáexcederoliroiteestabelecido,salvoassuplessôes
resultantes de acordo ce1êbrado entre os contlatantes'

cLiíOSgI,À DúCII'Â PRI1EIBÀ . DO RECEBI},EIÍTO:

Executado o presênte contrato e obsetvadas as condições de adinplêmento das obri-gâçôes pactuadas,

osprocediÍnentoseprazospa!àIecebêroseuobjêtopelocontrátaoteobedeceráo,cÔnforÍfleo
"."à, 

à" disposiçôes dos Arts. '73 a'76, da Lei 8'666/93'

ciÁusÍr,À oÉc:r,a sscmrDà. DÀS PENÀJ,IDÀDES

contratado,
Leí I .666/ 93
sobre o valor do contrato pot dia de atraso na entreg
contratado; c multa de 1Ot ldez Pol cento) sobre o

usta êm deixar de cumprir as obrlgaç ões assumidas e preceitos Iegâis, suleitará o

enalidâdes previstas nos Arts. 86 e 87 dâ

5ts (zêro vírgula cinco por cento) aplicada
â, no inicio ou na er.êcuÇão do objêto ora
valo! contratado pê1a inexecuÇão total ou

articipar ên licitação e impedi-mento de
declaraÇão de inidoneidade

para licital ou cont

suspensão temporária de P
traÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e

ratar com a Àdministiação Púb1icâ enqu S



deterninantês da punj-ção ou até que seja promovida sua rêabilitação perante a própria âutoridadê
que âplicou â penalidadê; f - s iÍlultaDeàment e , quafquer das penafi-dades cabiveis fundamentadas
]râ lei 8.666l93.
Se o vafo! da nulta ou indenizaçâo dêvida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇào

ao contratado, será automaticamente descontado da primei-ra parcela do pagamento a que o

contratado vi-er a fazer jus, acrescido de iuros noratóIios dê 1c (un por cento) ao mês, ou,
quando fo! o caso, cobrado judiclalmente.

clÁusl,rÂ Dúcrle, rsRcErRÀ - DÀ coMPENSÀçÀo FrNÀNcErRA:
Nos casos de eventuâis âtrasos de pagamento nos termos deste instlumênto, e desde que o contr.atêdo
não tenha concolrido de alguma forma pala o atraso, seIá admitida a compensaÇão financeira,
devida desde â data limite fixada para o pagâmento até a dâta correspondente ao efêtivo pêganento

dâ parcela. os encargos moratórios devidos êm razão do atrâso no pagamento 6erâo calculados com

utiiizaçâo da seguiole fórmu1a: EM = N x VP r I, ondê: BM = encargos moratórios; N: número de

dias enire a datá prevj.sta para o paganento e a do efetivo Pagamento; vP : valor da parcêla a

ser paga; e t = ínáice de compensâÇâo financeira, assin apurado: r= (Tx + 100) i 365' sendo Tx

= percànt,a] do IPCÀ-IBGE ac_unrulado nos últlnos doze mêsês ou, Âa sua fa1ta, un novo indicê
adàtado pero Governo Eederal que o substitua. Nâ hipótese do referido indice estabelecido para

a cornpensação financei!a venhi a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

""ia 
àaotráo, em substituiÇão, o que vier a ser determinÀdo pela legislâÇão entâo em vigor'

CIJ{I,SÚIÀ DÉCD{À QOâRTÀ - DO EORO:

Para dirimir as qrlestões decolrentes deste
Ttãbâiana.

E, por êstarem
assinado Pelas

contrato, âs pâltes êlegem o Foro da Comarca de

de plêno acordo, foi lavrado o presente contrato en O2(duas) vias' o qual vai
partes e por duas testernunhas '

Mogêiro - PB,

PE],O CONTRÀTÀNTE

de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTADO



ESTÀDO DÀ PÀB,ÀIBÀ
PREFEIrI]RÀ MUNIC]PÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PER},'}NENTE DE LIC]TÀÇÀO

ÀNEXO V - TOü,'IDÀ DE gREÇOS N" 00003/2022

PI,ANIIHAS E MEMORIAL DESCRITIVO.

roü,íADÀ DE PREÇOS NÔ 00003/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" TP OOO03/2022
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1.205,20R5Rs 945,1672,2L 13.0995240

LAÍRO DE CONCRÉÍO MAGRO, API.ICâDO EM

PISOS, lÂ}ES SOBRE SOLO OU RAOIERl

tSPESSURA DE 3 CM. AF-07/20!6
SINAPI/PB

R5 56.515,143.069,(í R5 44.325,6014,44

rcoMpõíçÃo REpREsEnrlrtvr) txrcuçÃo or
ÉSTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARÂ

EDlflcAçÃo lNsÍtrucloNAL TÉRRI4, FcK = 25

MPA. AF 01/2017

3.2.2 SINAPI/P8

-ÀRtsI4.1

46.A7\56RS11,98 3.069,6495957

7

Rs 36.762,01

DE

EOrÍrcAçÃo rNsrÍuctoNAL TÉÂRÉ4, Fcx . 254.1.1 srNAPr/PS

11

87.551,50Rs3.069,64 Rs 68.667,8527,37

iõMposr$o RrpRtsEI.rTAÍtvA) txEcuçÃo D!
ESTRUTURAS DÉ CONCRETO ARMAOO. PARA

EDtÊc}çÃo. tNsTlÍuctoNAL ÍÉRREA. rcK = 25

MPA. AF 01/20U

959574-.2.r SlNAPr/P8

4.3
3-330,554t,2863,28 R5R§ 2.6X2,20

I
MVERGA P MOLOADA PÀRA JANETA§ COM

M DE vÃo. AF 03 l6931824.3.1 SrNAPr/pB

1.438,97R$R§ 1.128,6037.52 .i0,08M93184
vaRGA pRÉ-MoLDAoÀ PARÂ PoRTAS coM AÍÉ

r,s M Dt vÃo. 016SINAPUPB4.3.2

RS 3.264,3940,46 Rs 2.560,31M 63,28CoNTRAVERGA PRÉ-MotoAoa PARÁ vÃos DÉ

arÉ r,s M DE coMpRtMÉNÍo. At-03/2016931944.3.3 srNAPrlpB

T
i III4,4

101.271,86RSRs 79.428.91555,02 143.11

rÁrÉ PRÉ'MoLDAt a uNtDtRÊcloNÂL
BtApotADA, pARA FoRno, eHcxturúro er"t

cEúMlcA. vtcoÍa coNv€NclôNAL aLTURA

ToTAL DA LAJ€ {ENCHIMÊNTo+CAPÂ) = (8+3).

2020

SINAPI/PB 1019544.4.1

6 835,59RsRs s.361,2s3.069.641.75

ÍcoMPostçÀo REPRESENTAÍlva) txE

ESÍRUÍURAS DE CONCRÉÍO ARMADO, PARA

EDrFrcAçÃo rNsTlTUctoNAL TÉRREA, tcK . 25

cuçÀo D€

MPA, AT O 2011

959574.4.2 SINAPI/PB

95957

.5.0

s.1

Ç



8.533,80R5
SINAPI/PB 1011615.1.1

fi.ra1,43R$

A|-VENARTA OE VÉDAçÃO COM EI"ÉMÉNÍO

VAZAOO DE CONCRETO (CO8OGÓI DE

7XSOXÍKM E ARGAMASSA DE ASSENÍAMENÍO

COM }REPARO EM BEÍONEIRA. A'_05/2020

44,1O 751,17

242,42 57,53

MANÚAL. AF

M,

14

Rs 6.693,18

RS 13.946,24

II

Áos
(ESPESSURA 9CM) D

LíqUIOA MAIOR OU
coM

coMs ÁRÊAE €08
II6UAL 6 MsÊ

PNÍ ÍoN RORGAMASSA DE ASSE AMI

lcoSDE SLOCOSAtVÉNARIA D€ VE

ÍURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19XI9CM

SINAPI/t'B 875045.2.1

35.351,05R557,53 Rs 27.734,15482,08

fURADOS NA HORIZOI{TAL DE 9X19XlgcM
(ESPÉSsURA gCM) DE PAREDÉS COM ÁRÊA

tiQUIOA MAIOR OU IGUAL A 6MI SEM VÁOS E

ARGAMASSA DE ASSEÍ'ITAMÉNTO COM PR€PARO

MANUAL. 4t,06/2014

v€DAçÁO or sLocos cegÁN,ltcosALVENARIA DE

8 7504SINAPT/PB5.2 2

R5 76.277,77 20-754,08R5559,1629,11

orvtsoRrA sANtrÁRn, ÍtPo cÁBlNE, EM

GRANIÍO CINZA POtlDO. ESP = 3CM, ASSENTA0O

COLAN]E AC t"I EXCLUSIVEÂRGCOM E,AMASSA

2021ÊF NS,RRA6E AT

1022535rNAPr/P85 2.3

RS rs.126,25 RS 19.285,98502,35M 30,11

MURO DE CONTORNO COM PILAR EM

coNcREÍo aRMADO A CÁDA 2,50M, CONTÉNOO

ÊSCAVACAO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO,

RADIER, ONIA, CHAPISCAOO, RESOCADO

H=2,50M

16879srco5.2.4

ri

8s 7.11L1s 9.066,72RS636,0611,18

KIT DE PORÍA-PRONTÂ OÊ MADEIRA EM

AcÂgAMENÍo MEtaMÍtttco gaeruco, rotgl
LEVE ou MÉDta,8ox2locM, ExcLuslvt

FEcHADURA, FxAÉo coM PREENcHIMENTo

PÀRCIAL OE ESPUMA TXPÁNSIVA.
9FORNECIM€NTO E

90790SINAPUPE6.1.1

10.125,'14RS615,64 Rs 7.947,7612,90UND

I(IÍ DE PORTÂ'PRONTA OT MAOEIRA EM

ACÁBAMÉNTo MÉtÁMÍNlco BRANco, FoLHA

LEVÉ ou MÉDta,6ox21ocM, €xcluslv€
a€cHADUia, âxAçÃo coM PRÊ€NcHIMENÍo

iPARctAt- DE ESPUMA EXPÁNstva '
FoRN€crMENTo € tttsrALAçÃo ÁF 12l?019

90788SINAPUPB6.1.2

a)

VATOR ' vÂLoR TOTAL {ADl 17,5t6)QilÍD PRICO UNI]'úNoõ?iZãcaõõõs se a'úcos 'cóDrco IÍTEM srNPUoRs€

5.2

6.0

6-'

UND



Às 8.904,84 11.353,67R5r4,00 636,06UND90790

PRONTA DÊ MADEIRA [M
ACISAM€NÍO MÊLAMíNICO BR.ÀNCO, TOLHA

LÉVE OU MÉOIA,8OX21OCM, EXCLUSIVE

rE€BAOURÀ TIXAçÃO COM PREENCHIMENTO

PARChL bE ESPUMA ÊXPANSIVA.

foRNECTMENTO E I NSÍ,a,LAçÃO. ÀF-1?/?q1

XI"T OE PORTA-

SINAPI/PB6.1.3

T!I,6.2

3.246,24R5 4.138,96

!

RS754,944,3087X2IOCM, F|XÀçÃO COM

rNcluslvÉ vloRos - FoSNÉCIMENTO

RRI DRO MSTA8DEDÉ Nto

019É INST

948056.2"1 5INÀPI/PB

II
6.3 aT

3.O99,51R$fl9 2.430,993,41 '/13,42

JANTLA DE AçOÍIPO BASCUTANÍE PÁBA VIORCS,

COM BAT€NÍ€, FER8A6ENs E PINTURA

ANTtCORiOStVÂ. ÉXCLU§lVE VlDROS,

ACÂBÀMENTO, ATIZAR E CONIRAMARCO,

ÍORNEC'MENTO E INSTALAçÃO. AF-12l2019

94559SINAPIIPE6.1.1

1.408,87RSRs 1.104,991,55 113,a2M)

JAN ELA DE AçO ÍIPO 8ÂSCULANTT PARA VIDROS,

COM BAITNTE, TERRÂGÊNS E PINÍURA

ÂNTTCORROSIVA. €XCl-USIVE VIDROS,

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO,

roRNÉcrMÉNÍO E INSÍAIAÇÃO. Af 
-1212019

94559SINAPI/PB6.1.2

10.143,84RS713,42 Rs 7.95s,9s11,15

JAN €LÀ DE AçO TIPO EASCULANTE PARA VIDNOS'

COM BAÍÊNTE, ÍÉRRAGÉNS É PINTUâA

ANTtCORROSIVA. tXClUS'VE VlDROS,

ACASAMENTO. ALIZÂR E CONTRAMÀRCO.

roft NEclMENro € ll.lsÍAlÂçÃo. AF-l2/20r9

945596.3.3 SINAPI/PB

1.671,00RSRs r.310,s91,85 708,81Mr

.IANELA DÊ AçO DE CORRTR COM 4 ÍOL}IAS PARA

VIÕRO, COM BAÍENÍE, FERRAGENS E PINTURA

ANTICORROSIVA, EXCIUSIVT VIDROS, ALIZÂR E

CONTRAMARCO, FORNTCIMENTO I INSIALAçÃO,

^ç 
l2lz0r9

945626.3.4 5INAPI/PB

R5 26.860,38708,81 R9 21.066,9729,12

JANÉLÂ DE AçO OE CORR€R COM 4

VIORO, COM BAÍÉNÍ8, FÉRRAGENS É PINTURA

ANTICORROSIVA, EXCIUSIVE VIDROS, ALIZAR E

CoNÍRAMARCO. f ORNÊCIMENTO € INSTAIAçÁO.

TOI-HAS PARA

^ç 
72/2c,lg

945526.3. s stNAPr/P8

a\

vaaoR ÍoTAt lBot 27,5%lcÔDrco IITEM slNPr/oRsE



6.661,44RSRs s.224,669,9r 527,36M,

ÍNro DE coRnER coM 2 rotHAs

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENÍO COM ACETATO OU BRILHANTE E

ÊERRAGÉNS. EXCLUSIVÊ ALIZÂR E

coNTSAMARCO. tORNECIMtNTO E lNSTAIÁçÃO

,,ANELA DE ÂLUIV

AF 12/2019

94570SINAPI/PB:

23.425,20R5R9 18.372,7133,305S1,13
coM C€RÀMICÁ CAPA-ÊNÍO

2 ÁGUAS,

AF O1l2Ot9
srNApt/P87.7

?.747,43R5Rs 2.939,1620,81M t41.24

ãú ranr e riprcÃo pan

EMBO(ÁDA COM ARGAMASSâ rRAço 1:2i9

(CIMENTO, CÁL E AREIA}, PARÀ TÉ'HÀDOS CÔM

MArs DE 2 ÁGUAs, lNcLUSo ÍRANSPoRTE

À telra cgnÂutce

VERÍICAL. AF-07

slNAPr/P87.3

Rs 345,41 RS 440,3961,795,59
CALHA EM CHAPA DE AçO GAI.VANIZADO

NúMERo 24, DÊsENvoLVlMENro oE 33 cM.

INCLUSO TRANSPORTE VERI ICAL. AF 2019
947717.4 stNAPl/P8

12.184,60RSR5 9.556,55t77,73M,
APLtcAçÃo o! PRIMER Ast

DE €RF E

INCTUSIVÉÁtrcA, UASÊ

Á!Ílco, E=3MM.

ÍcrE coMIMP'RMEABILI zÀçÃo oE SUPERF

EMULúo AsEÁLTt 2 D[MÃos At

IMPÉRMEA8

98í68.1 SINÀPI/PB

30.796,12R$R5 24.153,8227,69812,79M98557SINAPI/PB8.2

3.848,08RS

lt'

R9 3.01E.r02,881.047,95

CHAPISCO APIICÂOO EM ALVENÀRIAs E

ESÍRUTURAS DÉ CONCREÍO INÍERNAS, COM

_06/2014coM ARO

l1MÀS5ÀP TRAçOR6AEDREIflO
Ú 4001.BEÍONÉMPRE

874795rNÂPr/P89.1

3.073,12RSRs 2.410,29521,98 á,60

CHAPISCO APLICADO ÉM ALVENÀRIA

PRESENçA D[ vÃos) E EsÍRUÍunas oE

CONCRE'O DE ÍACHADÀ, COM COTH€R DE

PEDR€lRO. ARGAMASSA IRAçO 1:3 COM

PREPARO €M gETONEINA

(5EM

400t. 06l2014

8789492. §INAPI/P8

vatoR ToTAr" [BDl 27,S%)VALORONÍD PREçO UMÍUNOnÉ<a'r,cio Dôs sERVlcos

94446

94219

74,82



5.262,85R9Rs 4.t27,73v5,27 7,5187876

.STSUTURAS DE CONCREÍO INTÉRNAs, COM

iOTO PARA TEXTU RA ACRíLICÂ. AR6ÀMA5SÂ

INDUSTRIALIZADA COM PÂEPARO MANUAL.

ô ÉM NÂ

2014

lsco

NAP P89.3

\7.276,47R$R5 13.550,44651,78 20,79

EMSOçO, PARA RECEBIMÊNÍO DÊ CERÀMICÂ,

EM ARGAMASSA TRÂçO 1:2:8, PRÉPARO

MECÁNICO COM BETONÉIRA 4OOI., APLICADO

MANUALMENT' ÉM TACES INÍERNAS OE

PAREDES, PARA AMSIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, E5PEssURA DE 2OMM, COM

ExÉcuçÃo DE ÍAr"r5CA5. Ar_06/2014

875359.4 SlNAPI/PB

R§ 12.208,8524,17 R$ 9.57s,58M 396,18

Iaisalr.rrc+ pasl R€cÉBrMEttÍo DE PINÍuRA,

tM ARGAMASSA TRAçO 1:2:8, PR€PÂRO

MÊcÂNtco coM BEÍoN[lRA 4001, APLIC,ADA

MANUALMÍNTE ÉM FACES INTERNAS DE

M, COM EXECUçÃO

SINAPI/PB a75299.5

2t.851,87R5R: r7.143.43545,21 31,4490406

MAssA úNtcÂ, pÂRA REcEBIMENTo DE PINÍuRÂ,

€M ARGAMASSA TRAço 1:2:8, PREPARO

MEcÂNrco coM BEÍoNElRA 4001, APLIcÂDA

MANUALMENÍE EM TETO, ESPESSUNA DE 2OMM,

coM ExEcuçÃo Dç ral-lscA' AF-03/201s

SINAPI/PB9.5

8.320,92R527,49 Rs 6.526,21231,40x10
ILAR

OYRN AZULcÀ 10 L1 HACM,

Uo MSI
L20239.7 o§58

35.323,42RS73,!6 R5 27.704,96378,69

r.rlo iEaÀurco pnel pmtoe s

INIERNAS COM PLACÁS ÍIPO €SMAI-TAOA €XÍRA

DE DtMENSóEs 33x45 cM APLICADAS EM

AMBTTNTEs o€ ÁREA MAtoR quE s M'lA MEIA

ÂI IURA DAS PÀ8TDtS, AF-06/'OI4

REVISTIME

8121598 5rNÁPr/PS

24.624.90RSRs 19,313,64571,92 33,'t798s60

tMpERMÉABrLrzAçÂo Dl Ptso coM ARGAMA§54

DE CTMENTO EAREIA, COM AOIÍIVO

IMPERMEABILIZANTÊ, E = 2cM. AF-06/2018
srNAPr/PS10.1

26.178,08RS35,9051r,9X

P|SO CIMENTADO. TRAçO 1:3

AREIA), AC3SAMTNÍO RÚsIICO, ESPESsURA 4,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA AR6AMÀSSÀ.

(crMÉNTO €

09/2A20

10175010.2 srNAPt/PB

I valoR ToÍAr (sot 27,s%lQNTD PREçO UNÍ VAIORUNDDr5cRrc,Áo Dos stRvlçossrNPt/clRsE

R5 20.531,83



10.937,92R5Rt 8.578,76577,92 15,00CIA ÉMPOLIMÉNÍO OE PISO DE

MASSA GRANILíÍICAORSE 697110.3

21.231,43RSRs 2r.357,99410,10 52,08RODÀPÉ EM GRÀNITO. ALÍURA 10 CM

AF 09/2020
9868510.4 5INÀPI/PB

3.312,51RSRS 2.59E,04118,90 21,85
LASTRO OT CONCRETO MAGRO,

Ptsos, tÀ,ÊssoBRE soLo ou RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_O7I2016

APLICÁDO €M

9524110.5 SINAPI/PB

919,23RSRs 720,966,O5 119,25Mi
úsrno cotu ultentlt GRANULAR (AREla

MÉDra), ApucÁDo rM ptsos ou wrs soBR€

rsPÊssuRA DÉ '10 CM'. 
^ç 

0112079SOTO,

10012310.6 SINAPI/PB

5.240,05Âs 4.r.09,8481,11 50,67M1
ExEcuçÃo oE pAssüo ÉM Plso INTÊRTRAVADo,

COM BLOCO REÍANGULÂR COR NÂTURAI DE 20 X

10 CM, €SPESSURA 6 CM. 
^ç-12120t5

9239610.7. SINAPI/PB

3.109,30RsBs 2.418,67144,30 16,90cERÀMlcÂ 43x43 cM, P!t-4, ARIELt€,REF.42145

LINHA RIVIENA, COR BRANCA OU SIMILAR
1071610.8 ORSE

R5 14.619,00 18.639,23Rs110,00 132,90PISO PODOT TIL, DIBECIONAT OU ALERIÀ,

ASÍNÍADO SOBRI ANGAMASSA. ATSINAPI/PB 10109410.9

RS 4,409,5312,48 RS 3.458,46M 2't7,721820P[ÁcAs.N4 0slN DTro GE MA E9850410.10 SINÂPI/PB

679,493Rs
RoDAPacERffirco DE ?cM DE ALÍuRA coM
ptAcAs flpô €sMÀtÍaDA ExrRÀ DE olMÊNsÕEs

45X45CM. ÂÊ 06/2014
88&r911.1 SINÀPI/PB

1.596,60R5Rs r.151,23M 16,85 14,29SOLEIRA EM GRANITO, IARGURÂ 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. aÍ_09/?q2098689SINAPI/PB

232,r9RSRs 182,1188,23
pErÍoRrL LrNÉAR EM 6RANIÍo ou MARMoRt, L

= 15CM, COMPRIMENÍO DE AÍÉ 2M, ASSENTADO

coM aR6AMASSA 1:6 COM ADITIVO" AF-l1/2020
10196511.3

R5 9.521,60'Rs 7.467,92396,18 18,85
APLICAçÃO MANUAL

PAÂ€DES EXÍERNAS D

AF Osl2it''
DEMÃos.

DE

E

lcÁ €M

961351 SINAPI/PB

9.r97,82R5RS 7.213,98s45,27 13,21
]ÊTo, UMA DEMÃO, AF-O9,/201 6

ÍÉxruRA AcRiLtc-4, APt-tc MÁNUAT EM
9530612.2 SINAPI/PB

5.601,83RSR5 4.393,5911,09
ãpLrcrilo uauuÁl DE ptNTURA coM TINÍa

úÍEx AcRÍucA EM PARÉo€s, ouAs DEMÂos.

A1.,06/2014
8848912.3 srNApr/ps

valoR ÍoTAL 18Dr 27,5*)PRECO UNÍUNDsrNPtloRsÉ -t6D'-*'l

RS

11.0

RS66,95 7,96M

11.2

2,06MSINAPI/PB

396,18



8.641,65F9Rs 6.717,7612,43s45.21
APIICAÇÃO MANUAT DE PINÍURA COM TINÍA

LÁIÊx ACRÍLICA EM ÍETO, DUÂS OEMÃOS.

06/2Or4
8848812.4 SINAPI/PB

13.86C,45RSR5 10.870,94482,08 22,55
212 DEMÃOS. Af

PINÍURA HIOfi OFUGANTT COM SII,ICONE,
10248912.5 SINAPI/PB

1.076,20R5Rs 844,08115,15 7,33

PINfURA COM TINTA AI.QU

ACABAMENTO {ESMALÍE SINÍÉTICO BRILHANTE)

APLICÂDA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

MEÍÁLICO EXECUTADO EM ÍÁBRICÁ (POR

iDrcA oE

DTMÃO),

too']441.2.6 SINAPUPB

R' 279,2't29,975.00UNO7ZA4

I-UM

FLUO LÉO 9,9W A

I
x

IN tA(

13.1

3.903,92RSR5 3.061,9067,OO 45,10UND
LUMINÁitA (CÂtHÀ) P/ IÁMPADA

f I"UORÊsCENTE 2 X 32 WÃUBULAR I.TD 18W A

20w
1352r3.2 ORSE

344,7tÂ52RS 70,3622,s3UND 12,00úMPADA TUBUTÁR LED D€ 9/10 w,
FOnNrclMÉNTo É lNsrALAçÃO. ÂF-02/2020-P

EASE G13 -
10090213.3 SINAPI/PB

4.691,54RSRs 3.679,6427,46UND 134,00IÂMPADA ÍUBULÁR TID DE 18120 W, BASE 613 .

TORNEC]MENÍO E INSTÀLAÇÃO. AF-02/2020_P100903SINAPI/PB134

2.565,81R522,36 Rs 2.OtzAoUND 90,0010 Á, tNclulNto SUPORT€ E PLACÂ .

DULO),2P+TDIA DE EM8UTIR (I

FORNECIMI € rNsÍ

TOMADA

5
91996SINÀPI/PB13.5

507.08R530,83 Rs 397,7rUN T) 12,90
ToúADA MÉOIA Dí IM8UÍIN (2 M

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

ToRNECIMÉNTo E lNsrAl"AçÂo

ôDUros),

. AF_12l2015
SINAPI/PBl-1 6

386,58RSÊs 303,2016,00 18,95UND

É SI

0N25OV,1o),
o ECrRN MENTOsrNAP!/P8 9195313.7

245,21R524,M RS 192,328,00UNO
trs ij uóoutos), roa/zsov,

SEM SUPORÍE E sEM PLACA - FORNECIMENTO E

INÍERRUPÍOR SIMP

2015rNsrALÂçÃo.
SINAPI/PB 9195811.8

3.034,4sRSRs 2.379,964,00 594,99UND
A OE AçO GAI.VANIZADO, DE EMBUTIR,

smnlMe Htô tntrÁstco, PA§A 24
CHAP

EECIMTNÍONDI TORN

D€ TNER6IA TMQUAORO D€ OISTRI

10187913.9 SINAPI/PB

I I III

I vaLoR Torar tBDr 27,5%)PÊICO UNÍ vAt-oRQT''TDUNDÍõrsceicÃõ ooJ se nvrcosslNPr/oR3E cóDrco

oRsÉ
RS 179,82

92002

\2
,q\



Rs 566,82 122,70R5s66,82UNO 1,00
CHAPA DE AçO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

COM BARRAMENÍO íRIÍASICO, PARA 18

DISJUNTORÉS DIN 1OOA - FORNECIMINTO É

QUADRO D[ DISTRIBUI OE ENERGIA EM

AF1 2020INS'I

101883SINAPI/P813.r0

89,36RSRs 70,09UND 1.00

QUAORO OE

DE EMBUTIR,

DISTRIBUIçÃO DÉ ENER6IA EM PVC,

S[M BARRAMÊNTO. PARA 6

roRÉs- foRNEclMÉNÍO E lN5TAIAçÃODIS.,UN
10187613.11 SINÀPUPB

2.25).44RSR5 r.766,622.O54,21UND 0,86

E'IÍRAOA DE ÊNERGIA ELÉTRICâ, AÉRÉ4,

ÍRIFÁSICÂ, COM CAIXA OE EMBUTIR, CÂSO DÊ 35

MM2 E DIS,UNTOR DIN 5OA (NÃO INCLUSO O

POSTE DÉ CONCREÍO). 
^F-O712010

101512L3.12 SINAPI/P8

B5 580,61Rs 455,4015,18M 30.00(2J - FORN€ClMÉNrO f lNsrALAçÂo
L, PVC, DN 60 MMooÍGr RôRODUT RÉLEÍ

9300913.13 SLNAPI/PS

17.687,16R5R5 10.735,s0150,00 't1,57M
ÍvrL tsoLqoo, to tatt',

ANTI.CHAMA 0,6/1,0 KV. PÀRA DISÍRIBUIçÃO "

CABO D€ COBRE FLEX

2015roR N€CIMENÍO E INSÍ
92990stNAPl/P813.14

459A6R$

li

R$ 360,3636,00 10,01M{1), PARA CISCUIÍOS TERMINAIS, INSTALADO EM

TORRO. FORNÊCIMENTO E INSTALAçÀO.

15

R R t, DN 32 MM

9186413.r5 SINAPI/PB

t47,O7RSR5 lls,ls15,00 7,69M{3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO

€M FoRRo - roRNEctMENro E INSÍAtAçÁo.

L, PVC, DN 25 MMÉLÉÍROOUÍO 6t0ô Ro

ru2ot5

stÍAPr/PB13 16

Rs 149,639,78 À5 117,3612,00MâÊTORçADO, PVC, DN 32 MM (T), PARA

CIRCUITOS ÍERMINAIS.INSÍAIAOO EM TORRO '
FoRNÉcrM€NTo E tNsrÁtAçÃo. AF-12l2015

EI.ETRODUTO LCORRUGADO

91837SINAPI/PB13.17

2.392,54R985 1.876,506,95M 270,00

Et"ETRoDUÍo FLExívÉt coRRuGAoo

REFORçAOO, PVC, ON 25 MM (3/4'1, PARÀ

ctRculÍos ÍÉRMlNAl5, lN5ÍAL-AOO EM fORRO "

ÍoRN€CTMENÍO E INSÍAIAçÃO. AF-12,/2015

9183 5SINAPI/P813.18

-1

vALOR TOÍÁL lBDl 27,5%)vai-oRPRÊçO Ut{IQNTDUNOnFsaRlcÃo oos sÉRvtcos

70,09

91863



R5 1.582,20 2.017,31RS270,00 5,86M

ELEÍRODUÍO FLEXÍVET CORRUGÂDO

RÊroRçaDo, Pvc, DN 20 MM (1/2"1, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSÍAIâDO €M ÍORRO.

roRNacrMÉNTo E INSÍALAçÁO. AF-12l2015

9183313.19 SINAPI/PB

4.912,25R$r 70,00 22,94 R5 r.899.80M

ene rr"riivtt rsouoo, re uu',
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCÚIÍOS

TERMTNAts - FoRNEctMENÍo E lN5ÍALÂÇÃo.

CABO DE CO

ÂF 1212015

919 3513.20 SINAPI/PB

R5 462,00 589,05R§55,00 8,40M
cAso DE coBRE FLtxÍvEL lsolAro, 6 MM', ANTI-

cHAMÀ d50/750 V, pARA CIRCUIÍOS ÍÉRMINAIS -

ToRNEctMENÍo E tNsÍal-AçÁo. aF-12/2015
srNAPr/P8 9193013.21

644,44R9RS 5os,4472,00 7,O2
cÂBo DE coBRE Fr€xívIL lsoLADo,4 MMr, ANTI

CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TE RMINAIS -

roÊ!leôMENÍo Ê rNsratÂçÃo- aF_12l2015
SINAPI/PB 9192913 22

5.881,R$6,11 R5 4.613,0sM 755,00
caso or coaRE rltxívÉL lSol-Aoo,4 MMr, ANÍ1.

cHÀMA 450/750 V, pARA ClRCUtlOs TERMINÂlS -

toRNEClt\4ENTO € INSÍALAçÂO" A,-12l2015
919285tNÀPl/P8

4.711.11RS3,66 Rs 3.696,60M 1.010,00

ca8o D€ coBR6 FLExívEL lsotADo, 2,5 MMr,

ANTi.CHAMA 450/750 V, PANÀ CIRCUIIOS

ÍÊRMrNArs - FoRN€crMENTo E lNsrÂtÂçÃo.
Ar. 7212015

9192613.24 SINAPI/PB

1.155,79RS2,45 RS 906,50M 370,00

ruexiwt- tsotnoo, r,s ptt t',
ANÍI.CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

rtRMrNArS - FoRNt clMENro € INSTAI-açÀo.

cÂso 0E coÊRE

AF |Zlzors

9192413.25 SINAPI/PB

139,45RS36,46 Rs 109,38UND 3,0098111
cAtxA DÊ tNSptçÁo PARA AÍÊRRAMENTo,

clRcuLÂR, EM pol-tETlLENo, DIÂMIÍRo INTERNo

M. aÍ 72/2020
13.26 SINAPI/P8

Rs 627,96 800,6sRs2a9,32

cArxa ENTÉRRADA tLÉÍRlcÂ R€ÍÂNGUI-AR, ÊM

ALVÊNARTA coM TUor"os cERÀMlcos MAclços,
ÍuNbÕ coM BRrra. DtME NsÕÉ5 INTERNAS:

M. ÂÉ 1

SINAPI/P8 91A47

r 549,51R581,02 RS 1215,3097605

IUMINÁRIA ARÁND€LA TIPO MEIA LUA, D€

soBREPoR, coM 1úMPAoÂ LEo oE 6 w, sEM

REAToR - FoRN[clMENTo E lNslÂLAçÃo.

At _o2l2o2o

5rN^PrlPB

\

{EtÍ - oRçarANEXO

VÀLORNTUND

3,OO

I

| *,,
I

UND

UND

L

1r.21

I

1,,,,,

I



RS 6.557,9sRs 5.143,49270,7rUND 19,00
REÉLEÍOR SLIM LED 1

ERANCO FRIO, 6500K.

LIGHI OU SIMILAR

AUTOVOLÍ, MARCÁ G.
OOW DE ctA.

oRSt

t@a@q

13791

R5 648,15 826,39R5129,635,00OND
I UMINÁRIA TIPO SPOÍ, DE SOsREPOR, COM 1

úMPADA tLuoRESCENTE DE 15 w, sEM REAToR

FORNECIMENÍO E INSÍATAçÃO, AÉ_02/2020
97593SINAPIIPB11.30

990,73R$Rs 777,U8,83UND 88,00
cAtxÂ ocÍocoNAL 4" X 4" PVC, lN

L./UE - FORNECIMENTO E INSÍALAçÃO.

20r5at1

ÊMSTALAOA

91936SINAPI/PB13.31

t.7o4,52R$9,83 R5 1.336,88136,00UND
.ÁIXA RÊTANGULÂR 4" X 2, M

PISO). PVC, INSTATADA EM PAREDE -

Dla (1,30 M DO

EORNÉCIMENÍO € IN ST Ão. aF 1 15
91940SINAPI/PB11.32

423,43RSRs 332,10155,05UND 2.00CORRENÍE NOMINAI, RESIOUAL 3OMÂ, REF.:

SI€MEN5 5SM1 OU SIMIIAR

40 A, Ttpo Ac,DISJUNTOR ÍTÍRAPÔTAR DR

1620ORSE11.33

1.0o5,98RSR5 789.003,00 263,00UNO
DIS]UNTOR TETRÀPOTÂR OR 80 A, ÍIPO AC,

CORRENTI NOMINÀT RESIOUAL 30MA, RET.

M€NS 55M]. OU SIMILARsrE

1G1)ORSE13.34

R5 464,r0R5 364,0091,00UNO 4,00CONTRA §U8ÍO D[DISPOSIÍIVO DÉ PR

NsÃo oPs 60(a - 275V922513.35 ORSE

117,24RSR5 101,644,97UND 12,00
DI5IUN ] OR MONOPOLAR IIPO DIN. (ORR

NOMINAL DE 164 " FORNECIMENÍO E

ENÍT

IN ST

91654SINAPI/PB13.36

24,06R$ 97,309,'1110.00
OISJUNÍOR MONOPOI.AR TIPO DIN. CORR

NOMINAL DE 20À. FONNECIMENÍO E

ENÍE

INST

9165513.37 SINAPI/PB

24,4tRSR5 19,469,132,00UND
DISJUNTOR MONÔPOI-AR ÍiPO DIN,

NOMINAL DE 25A - ÍORNECIMENÍO E

CORRENÍE

020INST

93656SINAPI/PB13.38

r52,79R'Rs L27,6a12,00 10,&UND
OPOLÂR TIPO DIN, CORRENÍEDISJUNTOR MON

NOMINAL oTECtN M€N324DE FOR

20NST

9365713.19 SINAPI/PB

18,74RSL5,44UND 4,00
ors:ururon uol'lopol"ÁR TIPO DlN, CORRENÍ€

NOMINAL DE 4OA ' ÉORNECIMÉNÍO E

Arl 2020tN 5Í
91658SINAPI/PB13.40

218,60RSRS 1,451757,15UNÔNOMI

IN SÍA

DISJUNTOR TRIPOTAR O DIN, CORRENÍE

ENTOME2 5À FORNECINAL93670SINAPUPE

534.35R5Rs 419,1069,85UND 6,00
DIsJUNÍOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORREN

NOMINAL DE 5OA. FORNECIMENTO E

TE

AFI o20INSTA

91673SINAPI/PB-:3,42

vat-ôR ToÍaL (BDr 27,5941var-oRPRÉCO UNTUNO QNÍD

RSUNO

Rs 6L,76

3,00
13-41



R9 262,44 RS 334,61152,58UND 1,72

REGISÍRO DÍ GAVÊTÀ 8

8OsCÁVEL 1 1/4", CÔM ACABÂMÉNTO E

CANOPLA CROMADOS. FORNTOMENTO E

rN5ÍArAÇÃO. AF-08/2021

LATÃO,

SINAPI/P8

u.66R5Rs SO,-t|UNO 0,86 58,97
VEIA BRUTO,I-AÍAO,

ROSCÁVEL, 1" - FORNtCIMÉNÍO E INSÍAIAçÃO

ÁF 08/2021

REGI5TRO DE GA

9449514.1.2 SINAPI/PB

105,92R5R$ 83,08UND 2,58

SOLDÁVEL LONGO. DN 32 MM X 1 , INSTATADO

TM RESERVAçÃO DE ÁGUA DE €OITICAçÃO QUE

POSSUÂ RESERVATÓRIO DE

fl BRA,/FTBROC|MENTO FORNECIMENTO É

INsTALAçÃO. aÍ,06/2016

r!INGES LIVRES, PVC,AOAPÍAOOR COM

SINAPI/PB 9478514.1.3

lt I fi14.2

Rs 1.3@,69 R5 1.734,8851,60 26,37M89509

rugo PvcjERrEíÁcuA PtwÀt on so r'av,
TORNECIDO E I

€NCÁMINHAM

NSTÂLADO EM RAMAL DÊ

14ENIO. AÉ

14.2.1 SINÂPI/PB

5 21,32RSr9,81 Rs 408,88M 20.64
rugo pvê, iÉnre n, ÁGuA PLWlAt, DN 40 MM,

FORNICIDO E IN5ÍAI.AOO €M RAMÂL D€

ENCAMINHAMENTO. Àr_12l2Ô14
5rNÂPr/Pg 89s08

RS 480,00RS 376,47M 15,48 24,32
TUBo, pvc, sotDÁvEt. Dt{ 32MM,lNSrAúDo
EM RAMAL ou su&RÀMAl- DE ÁGUA -

roRNtcrMENÍo E rNsrALAçÃo. Ar-12/2014
8915714.2.3 StNAPr/!8

995,48RS16,t4 R$ 7ao,17M 48,18
Íuso, pvc, sotDÁvEL, DN 25[íM,lNsÍAtADo
rM RAMAL oU sUB.RAMAL DE ÁGUA.
ÍoRNECtMENTo E tNsÍALÂçÂo. AF_12l20r4

srNAPr/P8 8935614.2.4

117.47R5R$ 87,43UND 0,86 101,66
ETA BRUIO, LATAO,

1 1/2'' . FORNÉCIMÊNTO E

rNsÍALAcÃo. aF 08/2021

DE GAV

9449114.2.5 SINAPI/PB

905,25RsRS 710,0012,04 58,97trNl)
REGISÍRO DE GAVITÂ 8RUIO, tÂÍ
RoscÁvEL, 1'' FoRNEctMENTo É lNsrAtAçÂo.
aF 08/2021

Ão,

9449514.2.6 SINAPI/PB

R5 r.760,25 2.244,12Â947,60UND 36,9889912
,ô", rNcLuslvÊ coNÊxÕEs, RoscÁvEt, lNsrALADo

tM RAMAT DÉ ÁGUA tRlA - foRNEclMENTo E

tNsÍALAÇÃo. AF_1212014

ETA 8RuÍo Dt LATÃoXII OE RÊGISTRO DE GÂV

14.2.'^' SINAPI/PB

a-.-

uNo QI.ITD

14.1 BÂRRITETE

JULAINST' AçÀO'HIORÂ

-f
,. 14.O

14.1

l4 l l

I

32,20



Rs 390,72 498,16RS10,32 37,A6UNDROSCÁVEL, 3/4'- FORN€CIMENTO E INSTALAçÃO

Ciuro, urÃo,RE6I5ÍRO DE GAVTÍA

^F 
O8l202L

8935314.2.8 SINAPI/PB

3.610,84Rs2.432,03 R5 2.832,03UND 1,00702617

ÍER REFORçÁDO COM

FIBRÁ D€ VIOÂO,50@ LITROS. fORNECIMENTO E

cAr D' IM POU

06/202\tNsÍ
SrNAPr/p814.2.9

6.912,90R5R5 5.421,881.00 5 421,88UND
cAtxA D'ÁGUA EM PoL IÉ5TER RÊToRçADO COM

FIBRÂ DÊ VIDRO, 1OOOO LIIROS. FORNECIMENTO

E rNsÍALAÇÃo. AF_o6/202 1

srNAPr/P8 r0261914.2.r0

I

a4t,59RSM 43,0089711

ÍUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN

40

OE oTo
DI:IN ENIDO5TMM,

SAN oARIDI ÉsG
15.1.1 SINAPI/PB

Rs 1.015,09 1.295,51RS23,63M 43,00

TUBO PVC, SÉRIÊ NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIOO E INSTATADO EM RAMAL DE

0ESCARGA OU RÂMAL DE ÉSGOTO SANIÍÁNIO,

AÊ t1lzo14

15.1.2 5rNÂPr/Pg

3.127,22R$RS 2.452,7268,8089713

TUBO PVC. SERIE NORMAI- ESGOÍO PREDIAL ON

INSTAIAOO EM RAMÀL OE

DE Escoro sÂNtÍÁRloSINAPIIPB15.1.3

ns 2.513,95 3.205,29R9724,70 20,16M

TUEO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DÉ

ES6OTO CON0OMINIAL DÉ PASEDE MACIçA. DN

1oo MM, tuNÍA ÉúsÍlcÂ - ÉoRNEcIMENÍo E

ÂS5ENÍAMENIO, AF-OI/2021

r022641S.1.4 SrNAPl/P8

566,19RsR5 444,07a5,06

IUgO OE PVC PÂRA REDT COLETORA DE ESGOTO

DE PAfiEDE MACIçÂ, DN 150 MM, JUNÍA

EúsÍrca - FoRNEctMENÍo E AS5ENÍAMENTo.

I

SINAPI/P8 9069515.1.5

344,03R5R5 269,8321,50 12,5:

TUBO PVC, SERIT NORMAL, €sGOTO PREDIAI- DN

50 MM, 
'ORNECIDO 

É INSTALADO EM PÊUMADA

DE Es6oro sANtÍÁRto ou vENTILAçÃo.

AÊ 12/20L4

8979815.1.5 SINAPIIPB

RALO SIfONADO, PVC. DN 1OO X 40 MM,IUNTA

soLDÁvEL, FoRNEctDo € tNsÍAtÂDo EM RAMAL

D€ DEÍÁRGA OU EM RAMAL OÉ ESCOTO

saNrÍÁRro. AF 1212014

89709t5.

-)
SINAPI/PB

\

Rt^:' .tit .l.

15.46 R$ 664,7E

15,65

M 5.16

Rs 192,16 245,00Rs18,06 t0,64UND



390,65 8.566,95R$UNO ,7,10

CAIXA ÊNT!8ÊÀDA DISTRISUIOORA DE VAZÃO

ISUMIDÔUROS MúLÍIPtOS), REÍÂNGUtÂR, !M
CONCRÊTO PRÊ-MOLOADO- DIMENSÔES

lNÍ€RNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50 M. AF-12l2020

15.1.8 SINAI'I/PB 101808

,39,77R5UND 2.s8
CAIXA DE 6ONDURA SIMPTES, OREULÁN, EM

CONCITE'IO PNÉ.MOIDAOO, DIÂú'TRO INÍÊRNO

! O,4 M, ALTUNA INÍ'RNÀ . i},4 M. AF,12l2020
15.1-9 SINAPUPB 98102

§5 2.154,09 2.."146,4',3,MUNÕ

€sr

AO

sÍA

CN ONS FONtoASO

I UoF U RO rR çA
ECI tMSE AlSE

N

1.1

242,6\ 888.65R$UN I) 3,44
vãúuLn or orxltoA M[ÍÁtrcÂ, SASE 1 1,í4',

ÀTABÀMENTO M!ÍAUCO CROMAOO .

roRNÊctMENTO € tNíAa ÇÃo. AF_08/2021
srNAa/PB 103018

649,40UND16.1.3 86941

R§ 57,72 RS 73,60UND 0,86 67,125INAP!/PB 86906

TORNüRÀ CROMADA OE MESÁ.1l2tOU 3/49
PARA LAVÂÍóRto, PADRÃo PoPUL R -

FOrNÊCaMENÍO E lNSlÀtAç Ão. ar o 2C20
16.1.4

i§ 87,58 R$ 1r.1,6725,46PÂPELEIRA DÊ PARIDE EM METAL C&OMADO

sEM rAMpA, tNcLUso FlxAçÃo. Ar-01/2g20 
-

1.005,62RS197,18 R$ 7AA,71
BARRA DE APOIO RÉÍA, EM ALUMINIO,

COMPRIM€NTO 90CM, TIXADA NA PAREDE.

roRNroMENro E lNsf^úçÃo. Aa-01./2020
16.1.6 SINAPI/PB 100873

ltlB1,vc. rNÍANTls - (cRtcHt rE n )i',

97'1,09R51,72 445,55 Rs 756,3sUND
vlso srHrilnro riiqnTu LouçA BnANcÂ -

tÕRNICTMENIO a TNSTAIACAO. At_ou202016.2.1 srNÀPt/pB r0ô84B

202,61 R§ 348,49 444,32n§UND t,72
üLWLA DE DtscÁiôÀ laerÁLtcl, glsr r :/0",
ACAôAMENTO MÊÍALICO CROMAOO .

roRNÊctMENTO t lNSlAtAçÃÔ. At_08,/2021
SINAPI/P8 103018,6.2.2

l,srNPrloí§tll lllrlitil',rrrta§iill:,]]:ttl,,ur!o:trt
I oÊse1(11ÂOtiqs sE RVrçO§rlli':.lpl::ll:r'trlali'lrr..it,.',coüt60

Â5 6.719,1B

133,69 R§ 144,92

R5626,195rNÀPr/P3 95477

R5 696,98

0,86 592,2s Rs 509,34

tAVÂÍÓÊIÔ LOUCA BRAN(À COM CÔLUNA,45 X

55cM 0u teulvÂLÊNTr, PA!RÃo MÉDlo,

rNcr,uso trÃo rtpo cARRAÍA,vÁLvulÂ a

ENGÂTt FLExÍvEt ot 4ocM tM METAr

CROMADO, COM TORNTIRA CROMADA OE M{ 5À
PADRÁo MÉDro - ÉóRNÊctMÊNTo E

rNsrÂr ÂaÃo l,ÀÉi orl2o2o

slNÂPl/P8

UND 3,4stN/\PrlPB qs54{16.1.5

UNO 4,00



@9,40RSRs 509,340,86 592,23UNO

LlVlrõnro Louça eRANcA coM cotuNA,45 x
sscM ôu ÉoutvaLENrE, PADRÃo MÉDlo,

rNCLUso srFÃo rpo GARRAfÀ. vÁLvulA É

É GATE ÊLExÍvE[ D€ 4ocM €M MEÍAL

CROMAOO, COM TORNEIRÁ CROMAOA OE MEsA.

PADRÃo MÉDto - FoRNEcIMENTo E

rNsrAracÃo. AF 01/2020

86941SINAPI/PB15.2.3

*l

73,9)RSRS 57,720,86 67,12UND
tOnrueru CnOueoe De MaSA, r/2mu 3/4ii
PARA tÁyaróRto, PADRÃo PoPULAR -

ÊoRNEcMINTo E tNsÍAuçÃo. AF O1/2O2O
SINAPI/PB16.2.4

RS 43,79 RS 55,4323,46UND L,72
SEM ÍAMPÀ INCLUSO flxAçÃo. AF_01/2020
PAPET,EIRA OE PAR€D€ EM MEÍAL CROMADO

sINÂPI/PB 9554416.2.5

286,7\RSRs 214,A7UNO 2,54 41,\6Trpo oucHA tÍoRN€ctMtNTo E lNsÍALAÇÃo.
CHUVEIRO E co coMuM coRPo

AEO 2020
10086016.2.6 SINAPI/PB

I
tI16.3

RS 1.623,13 R$235,92uN095470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAI-

coM LouçA BnaNcA,lNcluso coNJUNTO OE

LIGAçÃo PARA BActA sANlrÁRlA ausrÁvÉl-
FoRNtcrMENTo E lNsratÁçÃo. AF-10/20!6

SINÂPI/PB16.3.1

Rs 1.393,96 L771,29RS202,61UND 5,88
D€ OESC}RGA MÉÍÁLICA, BASE 1 1/4",

ACÂBAM€NTO METALICO CiOMADO "

2021FORNTCIMÉNTO E INSTA
10301816.3.2 SINÂPI/PB

649,40RS592,25 RS s09.34UNO

I

0,86ENGATE FLÊxÍvEL oE 4ocM EM METAL

5sCM
fAoNCLUSO 5l

MENÍO
DÉÊi CROMÂDA MESA,TRc ORNcoM

ECr EFORNP

8694116.3.3 BNÂP

7t,60R9Rs s7,1267.12UND 0,86
TORN€IRA CROMADA D[ MTSA, 1/2DU
PARA t-AVAÍóRto, PADRÃo PoPULAR -

ÍORNECIMENIO E INST
16.3.4 5rNÂPt/P8

1.641,12RS115,13 1"287,1sR511,181/2mu
MÉ0lo

OE€TORN

16.3.5 stNÀpt/PB

111,67R51,44 25,46PAP€LEIRA O€ PAR€DE EM METAL CROMADO

sEM TAMPÀ tNcLUSo ÊlxÂçÀo AF 01/202095544SINÀPUP8

86906

2.069d96,88

86905

86910 t_
lulo Rs 87,s8F;



ns87,16NTO E rNsÍAl-AçÃO.
CORPO P co,CHUVEIRO

O DUCHA10086016.3.7 SINAPIIPB

RSM t,42

EM

t7.7

3.U1,20RSRs 2.389,964.27 s59,16MGRANITO CINZÂ POtlDO, €5P = 3CM. AS5€NTAOO

COM ARGAMASSA COIÁNÍE AC III.T, TXCI.USIVT

TERRAGINS. At 01/2021

A, T!PO CÂBINE, EMoivlS0RlÂ sÀNlT

102253SINAPI/PB

2.575,L0R9R9 2.019,69M 3,61 s59,16GRANITO CIN?Á POLIDO, ESP = 3CM, ASS€NTADO

COM ASGAMASSA COLÀIITE

fERRA6fN5. AF 01/202:

TIPO CÂ8INÊ, TMITDIVISORIA

AC fit-€, EXCLUSIVE
102253SINAPI/PB

R5 1.947,s5 2.483,13RS559,16M 3,48

orvtsoRn salttrÁntA, ÍlPo cÂ8lNE, IM
GRANITO CINZÂ POLl0O, ESP = 3CM, ASSENTAoO

COM ARGAMASSA COLANTE ÀC IIIf, EXCTUSIVE

TERRA6ENS. Ar,0l,/2021

10225317.4 srNAPr/PB

4.230,52i5
l

559,16 3.318,06
;

5,93

EM

A§SÉtTTADO

exclustvE

CAB IN É,

RAN

IA ITSAN

ZAN

M
íeRNÀ6ENS- AÍ

ESP = 3CM,

cor-ANÍE ÂC lll-8.
1

70225317.5

R$ 2.389,96 3.047,20Rs559,164,27

DrvtsoRtA sANtÍÁRtA, TlPo cÁ8lNÉ, EM

GRAiIITO CINZA POLIOO, €SP = 3CM, ASSENTAOO

COM ÀRGAMASSA COLANÍE ÀC III'€, EXCLUSIVE

fÊRRAGEN5, AF O11202 1

SINÁÊI/PB 10225371.6

côotGÍTIM lsrNPUoRsE

R5UND 7,'14

Rs 793,45559,161022s3SINAPI/PB

MSINAPI/PB

var.oR toral ns 875.878,@ Rs 1.116.7 45,22
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRÃO CRECHE TIPO A

INTEGRA PARAIBA

GOVERNO DO ESTADO DA PARÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GERÊNCIA DE ACMOPANHAMENTO E MANUTENçÃO DE OBRAS
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PARAIBÃ
6overno do Estado

MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRÁMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA

PRO]ETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB - TIPO A

1. INTRODUÇÃO

1.1. DEFINIçÃO DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNICA

O Programa ParaÍba Primeira tnfância, criado pelo governo estadual' consiste num

con.iunto de ações nas áreas de Assistência Social, Educação' Saúde' Esporte e Segurança

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

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

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

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

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

pública,

1.2. OBTETM Do DoCUMENTO

omemorialdescritivo,comoparteintegrantedeumprojetoexecutivo,temafinalidade

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos' bem como

todaasistemáticaconstrutivautilizada.Taldocumentorelataedefineintegralmenteo

projeto executivo e suas particularidade§'

Constamdopresentememorialdescritivoadescriçãodoselementosconstituintesdo

projeto ârquitetônico, com suâs respectivas sequências executivas e especiíicaçôes'

ConstamtambémdoMemorialâcitaçãodeleis,normas'decretos'regulamentos'

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais'

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos'

2. ARQUITETURA

2.1, CONSIDERAçÔES GERAIS

oProjetoPadrãoTipoAdesenvolvidoparaoProgramaParaÍbaPrimeiratnfânciaIIntegra

PB, tem capacidade de atendimento de até 100 crlanças' 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;

secrêtâÍlá de tstâdo d. Edu.tÉo ciênclr e Têcnolo8lâ {sEEcr)

ãerencia ae lcompantrâmento e Manutenção de obras (GAMoB)

Centro Adrlini5trativo Estadual _ Bloco I _ 5e endar'Âv loào dà Mata' e/n -Ja8uàrrDe

loão Pes5oâ/PB - Fone: {83) 3208-9804
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Creche II- crianças de 1 a 2 anos de idade;

Creche tll - crianças de 2 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

crianç4, tanto no aspectô físico, psicológico, como no intelectual e social'

Foi considcrada como ideal â implantação das escolas do Tipo A em terreno retangular

com medidas de 40m de largura por 30m de profundidade e declividade máxima de 3%0.

Tendo em viste as diferentes situaçôes pâra implantação das escolas, o Proieto Padrão

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

implantâçãodesistemadeesgotoquandonãohouverosistemaderedepúbl|ca

disponÍvel.

Com a Íinalidade de atender o usuário principal, no caso es crianças na faixa etária

definida, o proieto a adotou os seguintes critérios:

r Facilidade de acesso entre os blocos;

. segurança física 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 iuntasi

.Ambientesdeintegraçãoeconvívioentrecriançasdediferentesíaixasetárias

comol pátios, parquinho e áreas externas;

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

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

Equipamentos destinados ao uso e escála infantil' respeitando as dimensôes de

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

TaÍ§crÍtériosdestinam-seaasseguraroconforto,saúdeesegurançadosusuáriosna

edificaçã0, e independem das têcnicas construtivas e materiais aplicados'

2.2. PAúMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do proieto no terreno a que se destina' devem ser considerados

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a

ed ificação das melhores condiçõcs:

Sêcreteíâ de Est.do dâ Educacão Clênciâ 
'Íecnologiá 

(SÉECT)

ã"ra*," a" n.o.p"nttamento Ê Manutençào de Obí45 (GAMOB)

aenlro Àdministí.tivo Estàduâl - Sloco I _ 5l àndàí _ Âv' João dâ Matà' s/n - lâgueíroe

João Pelioâ/PB - Fone. (83i3208-9804
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. CARÂCTERíSTICAS Do TERREN0: avaliar dimensões, forma e topograÍia

utilizando relação de ocupação que garanta áreas livres para recreação'

paisâgismo e estacionaÍnentos;

. LOCALIZAÇÂo D0 TERRENO: privilegiar localização próxima a demanda existente,

comviasdeacessofácil,evitandolocalizaçãopróximaazonasindustriais,viasde

grandetráficoouzonasderuÍdo;garantirarelaçãoharmoniosadaconstruçãocom

o entorno, visando o coníorto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérntico,

visual,acústico,olfativo/qualidadedoar)equalidadesanitáriadosambientes;

. ADEQUAÇÂO DA EDIFICAÇÂO AOS PARÂMETROS AMBIENTAIS: AdCqUAçãO

tórmica, insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula

e iluminação nâtural'

. ADEQUAÇÂO AO CLIMA REGI0NAL: considerar as diversas características

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

ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de

antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;

. CARÂCTERÍSTICAS DO SOLO: conhecer o tipo de solo presente no terreno

possibilitando dimensionar corretamente as fundações resultando em segurançâ

eeconomianaconstruçãodoedifÍcio.Paraaescolhacorretadotipodefundaçâo,

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

mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;

. TOPOGRAFIA: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências

do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações' conforto ambiental'

assim como influencia no escoamento das águas superficiais;

. LoCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA: Avaliar a melhor locâlização da edificação

com relação aos alimentadores das redes públicas de água' energia elétrica e

esgôto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais

util.izando.sefossassépticasquan<lonecessáriaslocalizadasaumadistânciadeno

mínimo 300m dos mananciais ou dos filtros anaeróbios'

secrettíie de E3!.do dâ Eductção Ciênci. eTecnologiâ (SEECT)

Gerêncie de aaompanhamento e Malutenção de Ob'45 IGAMoB)

a€ntro Àdministraiivo Estâdual - Bloco I - 5r ôndar - Av loão da Mata' s/n -'J'guãÍibe

,oão Persos/PB - Fonê: (83) 3208'9804
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. ORIENTAÇÃo DA EDIFICAÇÃo: buscar a orientâção ótima da edificação,

atendendo tanto eos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da

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

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

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

central da edificação. A correta orientâção 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 FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

para a elaboração do proieto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes

âlguns pârâmetros, a seguir relacionados:

PRoGRAMA ARQUITETÔNICO - elaborado com base no número de usuários e nas

necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivência

completa da expeÍência educâcional adequada a faixa etária em questão;

DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS - a distribuição do programa se dá por uma

setorizaÉo clara dos coniuntos íuncionais em blocos e previsão dos princípais

fluxos e circulações; A setorização prevê tanto espaços parâ atividades

pârticulares, restritas a fâixa etáriâ e ao grupo e a interação da criança em

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

âmbiente natural;

ÁRgls g pRopoRÇÔES DOS AMBIENT§S INTERNoS - os ambientes internos

foram pensados sob o ponto de vista do usuário infantil' Os coniuntos funcionais

do edifício da creche são compostos por salas de atiüdades/repouso/banheiros'

Assalasdeatividadessãoamplas,permitindodiversosarranjosinternosem

função da atividade realizada, c permitindo sempre que as crianças estejam sob o

olhar dos educadores. Nos banheiros, e eutonomia das crianças estará relacionada

à adaptação dos equipamentos as suas proporções e alcance;

(

sêcíe!âri. de Ettedo d. Educ.ção Ciênci' êÍecnologi' (SEECT)

àerêncir de Acompanh.mento e Manutenção de Obras {GAMO8)

ã*i.o oa.,nou"iro tsradual- Bloco l- 5r endaÍ - Àv loãodaMâta's/n-Jaguâribe

João pêrsos/PB - Foner t83) 3208'9804
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. LAYOUT - 0 dimensionamento dos ambientes internos e coniuntos funcionais da

crcche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário

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

oTIP0L0GIADAsC0BERTURAS-foiadotadâsoluçãosimplesdetelhadoem

platibanda, de fácil execução, com tetha inclinada em fibrocimento obedecendo

100/o de inclinação, em consonância com o sistema construtivo adotado;

. ESQUADRIAS - foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de

iluminação e ventilação natural enr ambientes escolares;

FUNCIoNALIDADEDosMATERIAISDEACABAMENToS-osmateriaisforam

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

característica do uso, conforto antropodinâmico possibilitado e exposição a

intempéries;

ESPECIFICAÇÔES DAS CORES DE ACABAMENTOS - foram adotadas cores que

privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários;

ESPECIFICAçÕES DÂS LOUÇAS E METAIS - para a especificação destes foi

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

várias regiÕes do país, Foram obserlr'adas as caracterlsticas térmicas, durabilidade,

racionalidade construtiva e facilidade de manutenção'

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS ÂMBIENTES

As escolas de ensino infantil do Tipo A são térreas e possuem 3 setores distintos de acordo

comafunçãoâquesedestinam'Sãoeles:setoradministrativo,setordeserviçosesetor

pe<lagógico com quatro salas. Os setores iuntamente com o pátio coberto/refeitório são

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

0s setores são compostos pelos seguintes ambicntes:

SETOR ADMINISTRATIVO (ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLAJ:

. Hall;

. Administração;

. Almoxarifado;

Secíet.rl, dê Etttdo dá Edu..ção Ciênclâ e Tecnologla {S€ÊCT)

Gerêôcia de Âcompônhàmento ê Manuteôçâo de Obra3 (GÂMOB)

ã"ni.o Adminrt,aiiro rttaduãl - Blo.o l- 5e andar ' Av loâo dâ Màta' s/n -Jâ8uàíibe

loão PestoalPB - Fone: {83} 3208-9804
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. Sala de professores;

. Sanitário masculino e feminino para adultos e portadores de necessidades

especiais.

SETOR DE SERVIÇOS:

r Acesso serviço;

o Triagem e lavagem;

. Área externa:

. Central GLP;

o Depósito de lixo orgânico e reciclável'

COZINHA:

. Área de higienização Pessoal;

o Bancada de preparo de carnes;

r Bancada de preparo de legumes e verduras;

. Área de cocÉo;

. Bancada de passagem de alimentos prontos;

. Bancada de recepção de.louças suias;

r Pia lavagem louças;

. Pia lavagem panelões;

r Despensa.

REFEITÓRtO:

. Bebedouro;

. Área de convivência;

LACTÁRIO:

Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios;

Bancada de entrega de alimentos prontos'

secrêtariô d. Eltedo d. Gdu.tÉo Clênclt eÍecnologie (sEEcÍ)

Geíêntia dê Acompanhamento e Mônutenção de Obrâ3 (GAMÔ8)

ã"^,r. oail"'r""ii"o gstôduôl 'Eloco I - 5p ãndãí - Av' Joáo dô Mata' j/n -Jôguaíibe

João Pe!soâ/P8' Íone: (E3) 320&980rt
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LAVANDERIA:

. Balcão de recebimento e triagem rle roupas sujas;

. Tanques e máquinas de lavar;

. Bancada para passar roupas com prateleiras;

. Depósito de Materiais de Limpeza.

COPA FUNCIONÁRIOS

SETOR PEDAGÓGICO:

SALA CRECHE I - CRIANÇAS DE O A 1 ANO:

. Fraldário;

. Atividades;

. Repouso;

o Sanitário infantil para Pessoa com deficiência (P'C'D);

SALÁ CRECHE II - CRIANÇAS DE 1A 2 ANOS:

. Sanitário infantil;

. Atividades;

. Repouso (tatamel;

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

. Sanitário infantil (creche Ill);

. Sanitário infantil [pró'escolaJ;

. Atividades;

. Repouso itatameJ;

PÁ'TIO COBERTO:

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas feixas etárias

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis'

Parquinho:

Horta:

Governo do Eslado

sêcíê!aÍ|, dê Estedo da EducaÉo Ciêncit . Í'Gnolotlt lS€EcÍ)

Gerência de Acompânhemênto e Manutençào de Obr,' {GAMOB)

ãen«o ldministraiivo rstadual ' 8loco l' 5e andar - Av Joáodà Mâta' !/n-laguarlbe

loão PessoelPE' f onê: (E3) 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 fundanrental Ímportância que o edifício proporcione a seus

ocupantes um nível desejável de conforto ambiental, evitando ao máximo o uso de

equipamentos artificiais de controle de temperatura.

Alternativa de acabamento: Para algumas regiôes, se desejável utilização de forros:

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.

2.6. ACESSIBILIDADE

com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas {ABNT NBR950l, a acessibilidade

é definida como "condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida,

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificaçÔes' dos serviços de

transporteedosdispositivos,sÍstemasemeiosdecomunicaçãoeinformação,porpessoa

portadora de deficiênciaou com mobilidade reduzida"'

O proieto arquitetônico baseado na Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT'

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

equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos âdequados'

todososequipâmêntosdeacordocomoespeciÍicadonanorma'taiscomo:barrasde

apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis'

Tendo em vista â legislação vigente sobre o assunto' o projeto prevê:

. Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

oPisotátildirecionaledealertaperceptÍvelporpessoascomdeficiênciavisual;

. Sanitários pâra adultos (feminino e masculinoJ P'C'D;

. Sanitário para crianças P.C.D.

observação: 05 sanitários contam conl bacia sanitária especifica para estes usuários, bem

como barras de apoio nas paredes e nâs portas para a aberture / fechamento de cada

ambiente.

í

SêcÍêtaria de tttâdo da €duc.Éo ciênclâ ! Tecnologlâ lÍ€CI)
Gerênciê de Acomp3nh.mento e Mânulênção de Obra' (GAMOB)

ãJni''o narni"it,trriuo q3tàduel - Blo.o l'5! andàr - Av João da Màtâ' 5/n -lô8uôribe

João Pessoa/PB - Fonê: (83) 320&9804
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SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZAçÃO DO STSTEMA CONSTRUTIVO

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

análise de projeto e íiscalizaçâo de convênios e obras, optou-se pela utilização de um

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

sistema construtivo adotado:

. Definição de um modelo que possa ser implanudo em qualquer região da Paraíba,

considerando-se as diferenças climáticas e topográficas;

. Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente

difundidos;

. Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância

com a ABNT NBR 9050;

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

. Obediência à legislação pertinente e normas técnicas ügentes no que tange à

construção,saúdeepadrõeseducacionaisestabelecidospeloFundoNacionalde

Desenvolvimento da Educação - F-NDE e Ministério da Educação -MEC;

. o emprego adequado de tócnicas e de materiais de construção, 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 Paralba, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

o Estrutura de concreto armado;

rAlvenariadetijoloscom0sfuros[dimensõesnominais:19x19x09cm'conforme

NBR 15270-1J e alvenaria de elementos vazados (d imensões: 40x40x10cm);

o La.ies pré-moldada e maciça de concreto;

. Telhas de Íibrocimento;

4, ELEMENTOSCONSTRUTIVOS

4.1, STSTEMÂ §STRUTURÁL

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

tipo convencional comPosto de elementos estruturais em concreto armado' Para maiores

3

Secreteri. de Eltado dâ Educ.çlo ciênciâ e Tlcnologiâ (5ÉEcr)
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informações sobre os materiâis empregados, d imensionamentos e especificações deverá

ser consultado o proieto executivo encaminhados em anexo.

No que tange a resistência do concreto adotada:

VIGAS

PILARES 25 MPA

rAIES 25 MPA

SAPATAS 25 MPA

Tabela 1 -Quadro de corgos de concreto.

Fante -FNDE 2013

4,1.1 FUNDAÇÔES

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. o proieto 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'

GAMOB fornece o proieto arquÍtetônico base com finalidade de prestar auxÍlio na locação

e necessidade de dimensionamentos das estruturas reais, sendo necessário da

PREFEITURA ou CoNÍRATADA desenvolver o seu próprio pro.iero executivo de

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

executivo confirmará ou náo as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no

proietobásicoecasohajadivergências,oproietoexecutivoelaboradodeveráser

homologado pela CAM0B'

Deverá ser adotada uma so}ução de fundações compatível com a intensidade das cargas,

acapacidadedesuportedosoloeapresençâdoníveld'água'Combasenacombinação

destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o melhor custo'bênefício ao erário público'

4.1.1.1 FUNDAÇÔES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS

Desde que seia 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'

ESTRUTURA -Fcr([MP-A)

25 MPA

u



z: +-/
Ja/ru.t /d//êt

PARAIBA
Governo do Eslado

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com âs 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 edificação

será executada

4.1.2. SUPERESTRUTIJRA

4.1.2.1 VIGAS

Vigas em concreto armado moltlado in loco com altura média de aproximâdamente

40 cm.

4.1.2.2. PILARES

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões variadas

4.1,2,3, LAJES

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

adiacentes da edificação utiliza-§e laje pré-moldada de altura de Bcm'

4.1.3. CONO6RAMA DE EXECUÇÀO

4.1.3.1, SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRÁ

Paralevantamentodosvolumesdeterraaseremescavadose/ouaterrados,devem

ser utilÍzadas es curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada

edificação'Adeterminaçãodosvolumesdeveráserrealizadaatravésdeseções

espaçadas entre si, tanto ne direção vertical quanto horizontal' O volume de aterro

deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra' bem como o

aterro do caixão.

S.crêt.rl. dê E5tadô d. Educação Cêíciâ ê Tecíolotla (SÊECT)

Gêrência d€ Acompenhamefito e Manutenção de Ôbías (GAMOB)

Cent.o Administrativo Estâduel _ Bloco I _ 5r andar - Av loão dâ Meta, t/n - Jâ8uâíibe

João Pessoa/PB' Fone: (83) 3208-9804

4.1.1.2. FUNDAÇÕES PROFUND^S

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

profundidade é necessário recorrer às fundaçôes profundas' tipo estaca'

Elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussâo 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'

Noproieto,éfornecidoocálculoestruturalnamodalidadeestacaescâvada'para

uma carga admissÍvel de 0,2 MPa {Z kg/ em?)'

!,
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4,1.3.2. INFRA.ESTRUTURA

Antes do lânçamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as

cavas deverão cstar limpas, isentas de quaisquer materiais que seiam 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 côncretagem antes dessa providência.0 fundo da vala deverá ser

recoberto com uma camada de brita de aproximadamentc 3 cm c, 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 fundaçôes [baldrame) 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 haia facilidade na sua

remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora

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

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os

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

flssuraçâo da peça estrutural.

4.1,3.4. SUPERESTUTURAS . PI LARES

fu formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente'

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

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

concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação' A concretagem

deverá ser executada coníorme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá

ser executada para se evitâr a fissuração da peça estrutural'

4.1.3.5. SUPERESTUTURÁS - LÁlEs

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

qualidade ou com escorãs metálicas, sendo as últimâs mais adequadas As íormas

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

secíetada dê Estado dt Educ.Éo Ciêncl. e Íecíologia (SEECTI

Gerência dê Acompanhàm€nto e Mânutenção de ob'às (GÂMOB)
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a cura deverá ser executada parâ se evitar a retração do concreto e fissuração da

superfície. A desforma deverá següir os procedimentos indicados em norma

4.2, PAREDES OU PAINÉIS DEVEDAÇÃO

4.2.1, ÁLVENARIA D§ §LOCOS CãRÂMICOS

4.2.1.1. CARACTERIZAÇÂO § DIMEN SÃO

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

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

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

4.2.1.2. CON06R^MA DE EXECUÇÃO

Deve-se começar a execuçâo clas paredes pelos cantos, assentado os blocos em

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

verificados. 0s blocos devem ser assentados com argamâssa de cimento, areia e

vedalit e revestidas conforme especificaçóes do projeto de arquitetura'

4.2.1.3. CONEXÔES E INT§RIIACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

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

executâdo com tilolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma

semana após a execução da alvenaria, segundo figura abaixo:

- _ .::...:. . ,. .,,: ..

r:§:-
Í,-'--:,.4
r- .::it

Fisara 2 -Detalhsní:nlo de encunh.lnlettto.
Fonte -FNDE 2013

o encontro da alvenaria com as e5quadrias (alumÍnio e madeira) deve ser leito com

vergàs e contrâ-vergãs de concreto' Estes elementos deverão ser embuüdos na

alvenaria, âpresentando comp rimenlo de 0,30m mâis longo em relãção aos dois

Se.,etariâdê E lado dâ Edu.âÉô ciêncla eTedlolotiô (sEECT)

Gerên.ia de Acofipenhámlnto e Mãôutenção de Obrâs {GAMoB}
Cêntro Administrativo Éstaduâl _ Eloco I _ 5e andar _ Av. João dâ Mala, 5/n _ laguarlbe

loão Pessoa/PB - Éofle: (83) 3208'9804
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lados de cada vã0. Caso, por exemplo, a ianela possua 1,20m de largura, a verga e

contra-verga terão comprimento de 1,80m.

4.2,2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VÀZADOS

4.2,2.1, CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERTAL

o Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de

primeira qualidade, Ieves, com as faces planas, e cor unÍforme' O

acabamento deve ser em pintura acrílica na cor azul escuro;

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

4,2.2.2. CONO6RAMA DE EXECUÇÃ0

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento' ereia e adesivo

plastificante e revestidas coníorme especificações do proieto de arquitetura'

4.2.2.3. CONEXÔES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

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

cada coniunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme proieto

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

4,3. ESTRUTURA DE COBBRTURAS

4.3.1. CARACT§RIZÂçÁo E DIMENSÕES DOS MATEIRAIS

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

Classificação de Uso, construção pesada interna'

4.3.2. REFERÊNCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO EXECUTIVO

Estruturadecoberturadosblocosadministrativo,pedagógicos'deserviços'emultiuso'

conforme especificação em proieto'

4.4. COBERTURÂS

4.4.1. TELHAS CERAMICAS

4.4.1.1. CARÁCTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL

Sectetaíia de Eitado da €d!"ção Clênci' eÍe'nologiâ (sÉEcT)

ã-"leio" a" l.ornp"nr'àmênto ê Manuteíçâo de ObÍat (GAMOB)

ã".iràia.,"oi,.lr" ,rtadual - Bloco I ' 5c andàr - Av 
'joão 

da Mala' 
'n 

- Jagu3rib€

João Pê.soa/PB - Foôe: {83} 32099804



t- - J-/
L-/alrlúJ /ú//ó,

PARAIBA
Governo do Estado

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

qualidade sobre ripas de madeira fixedos em estrutura de concreto'

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

4.4.1.2. CONOCRAMÁ DE EXECUÇÂ0

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

de madeira de 1,5x5cm, fixados em estrutura de concreto. A colocação das telhas

deve ser feitâ por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em direção à

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

fabricante.

4.4.1,3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As fixaçôes com o madeiramento do telhâdo devem ser feitas conforme descritas

na sequência de execução. 0s encontros dos planos de telhado com planos

horizontais de laje deverão reccber calhas coletoras, conÍbrme especÍficaÇão'

4.4.2. PINCADEIRAS EM CONCRETO

4.4.2.1. CARACTERIZÂçÂO E DIMENSÔES DO MATERIAL

o Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na íace

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

superÍÍcies verticais da platibanda da água da chuva.

o Largura 20cm x Altura 5cm.

Figuro 2-Detalhament! da pingadeiro,

Fonte -FNDE 2013
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4.4.2.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃo

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assÊntar

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa indu§trial

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 iunções. Será utilizado rejuntamento

epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo de referência

4.4.2.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DgMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das

calhas. A manta de Ímpermeabilização cobre toda a superfÍcie da calha' até o

encontro com a Pingadeira.

4,7. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiâis padronizados' resi§tentes e de

aplicação. Faz'se necessário ãnalisar os quadros de legendas em projeto

especificação real de cada item' Antes da execuçâo do revestimento' deve'se deixar

transcorrer tempo suficiente para o âssentamento da alvenaria (aproximadamente 7

dias) e constatar se as juntas e§tão completamente curadas Em tempo de chuvas' o

intervalo entre o térmico da alvenarla e o início do revestÍmento deve ser maior'

4.7.1. PAREDES E)ffERNAS - PINTURA ACRÍLICA

4.7.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

As paredes extêrnas 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 especiÍicações e quantidedes expressas

em proieto'

4.7.2. PAREDES EXTERNAS. CERÂMICA 1OX1O CM

4.7,2.1. CARACTERIZAÇÂO E DIMENSÕES DO MATERIAI'

o Revestimento em cerâmica até a altura de 0,50m do piso, na cor cinza claro

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

esquadrias e faixa de entorno da escola;

fácil

para

s€cretâ.ia dê Etledo dô tdu.âÉoclêncià e TecnoloBia (sEÉcr)
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c Faixa acima da área de cerâmica de 30x40cm, a 60cm da bancada' na cor

azul (triagem e lavagem);

4.7.2.2. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

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

iniciado quatquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o

umedecimento da área a ser revestida.

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

sêrão âssentadâ§ com argâmassa industriâl indicada para áreas externas,

obedecendo rigorosamente a orientâção do íabricante quanto à espessura das

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

alvenaria.

Observação: nas áreas externas, o índice de diletação das peças e retração das

iuntas é maior que em áreas interna§, por essa razão, argamassas e rejuntes são

especiais.

4.7.3. PAREDES EXTERNAS - CERÁMICA 30 X 4OCM

4.7.3.1, CARACTERIZAÇÃO E DIMTNSÕIS DO MATERIAL:

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

será utilizado rejuntamento com especificação indicada pelo modelo de referência

4.7.4. PAREDES INTERNAS - ÁREAS SECAS

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

revestimento cerâmico à altura de 1,20m, 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 tinta acrÍlica acetinada lavável sobre massa

corrida PVA.

4,7.5, PAREDES tNTERNAS. ÁRSRS }'4OLHAIES

sêcÍetarii de E't.do da EducaÉo Clêncià e Íê(nolotia {s€'CT)

Gêrênciô de Acompãnhamento e Mânutenção de Obtas (GAMOB)

Centro Admjniitratlw Estadual - Btoco I ' 5r ãndar ' Av. João da Matô, s/n - Jaguôribe

loão Persôa/Pg - tone: (83) 3208-9804
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Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma

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

nas cores vermelha (femininol 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 definida no

projeto.

5. SISTEMAS DEABASTECIMENTO

5.1. INSTAUIçÔES DE ÁGUA FRIA

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

consideradas as populações equivalentes aos números de usuários previstos para o

estabelecimento levanto em cOnsideraçãO o consumo per capto de cinquenta Iitros por

habitante dia (501/hab,dia), ern uma reserva d'água de dois dias'

5.1.1, SISTEMA DE ABASTECIMENTO

para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado

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

aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios' que têm por finalidade

principal garantir o suprimento de água da ediflcação 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.

Aáguadaconcessionárialocal,apóspassarpelohidrômetrodaedificação'abastecerá

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

máquinas, a água é bombeada do reservatório l para o reservatório 2' por meio dos

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

dosreserqatórios.Aágua,âpârtirdoreservatório2'seguepelacolunadedistribuição

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

Dessaforma,sefaznecessárioaelaboraçãodeumproietodetalhadoespeciflcandoareal

demanda da ediÍicação'

S.2. INSTALAçÔES DE CÁS COMBUSTIVEL

S€c..tariâ de Est.do dâ Edúc.ção Ciêndâ e Te'noloSiâ {SÉECT)

àerêncla oe ncompanhamento e Menutençáo d€ obrat 1GÂMoB) 
.

ã"niro la.iniutiro tstàduôl - Eloco I - 5e andar - Av loão da Môta' 5/n -Jã8uaírDê

João Peseoa/PB ' Fonê: (83) 3208'9804

u



i.. ,/",
, rf;+-J L -/A Uf lffi!

&gl§ Fannísn
â# Governo do Estado

oproietodeinstelaçãopredialdegáscombustÍveldeveráserbaseadonaABNTNBR

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

Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e comerciais -
Proieto e Execução.

Serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo domésíco, no }actário e de um

de 6 bocas com íorno, do tipo semi-industrial, na cozinha'

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

SCH-40 e acessórios coníorme dados e especiÍicações do projeto'

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botiiões üpo P-45 de GLP, deverá

ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será

direta entre botiião e fogão, conforme os detalhes apresentados no proieto'

5.3. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

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

ensino é de risco [eve, segundo a classificação de diversos corpos de Bombeiros do país.

São exigidos os seguintes sistemas:

sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de iuga, 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 in§talação dos extintores constam da planta

baixa e dos detalhes do Proieto.

Iluminaçãodeemergência:osistemaadotadofoideblocosautônomos2x7We2x55W,

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes

indicados no projeto.

SPDA-SistemadeproteçãocontradescarSasatmosféricas:osistemaadotado,

concepçôes, plantas e detalhes constam no proieto'

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

materials.

5.4. INSTALAçÕES ELÉTRICÂS

Noprojetodeinstalaçõeselétricasseránecessáriodefiniradistribuiçãogeraldas

luminárias, pontos de força, comandos, circuÍtos, chaves, proteções e equipamentos' O

atendimento à edificação foi consid erado em baixâ tensão, conÍorme a tensão operada

sêcÍetaria de Estado da EduaaÉo Clênala e TecnoloSia íSEECÍ)

Gerência de Âcompanhamênto e Manuteôção dê Obras (6AMOB)

Cêntro Ádministràtivo Estadual ' Bloco I ' 5t ander ' Av João de Mãtà, 5/n - Jaguaíibe
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pela concessionária local. 0s alimentadores foram dimensionados com base 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 distáncia 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 in§talações elétricas deverão ser proietadas de forma independente para cada bloco,

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

possui um quadro de distribuição. os âlimentâdores dos quadros de distribuição de todos

os blocos têm origem no QGBT, localizado no bloco administretivo, que seguem em

eletrodutos enterrados no solo conforme especiÍicado no proieto, Os ãlimentadores foram

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

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

Os elimentadores do quadro geral de bombas (QGB) terão origem no quadro de

distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais próximo a sua implantação.

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

de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, reíeitório e pátio - por

segurançadosprincipaisusuários,quesãoascrianças.Todososcircuitosdetomadas

serão dotados de dispositivos direrencials re§iduaÍs de alta sensibilidade para garantir ã

segurança.Astomadasparaligaçãodecomputadoresterãocircuitoexclusivo,para

assegurar a estabilidade de energia.

As luminárias especificadas no proieto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia

como as Ieds, fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto

fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica'

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

janelasparaointeriordosambientes.Dessaformaãproveita-semelhorailuminação

natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seçÔes que se fizerem necessária'

racionalizando o uso de energia.

5.5, INSTALAÇÔES DE CLIMATIZAÇAO

opro,etodeclimatizaçãovisaoatendimentoàscondiçõcsdeconfortoemambientesque

não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários

Se«e!âÍla de Estado da Edfi!(5o CiêÍrcl' eTecnologla (sEECT}

ã"rai.ia a" ,qcornpanttamenlo e Manutenção d€ obres (GAMoB)
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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 necessidade]

6. CONSTDERÂÇÕESrluels

Cabe a CONTRATADA viabilizar a execução do projetado iuntamente com a

C0NTRÂTANTE, tendo em vista que se faz necessário adaptar cada projeto para a real

situação encontrada.

Desse modo, deverá ser seguido sem intervenções â tipologiâ preestabelecida em proieto

arquitetônico, respeitando todas as medidas e especificaçôes representadas'

Ciente de que os proietos encaminhados em anexo sáo de ordem meramente

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

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

a construção com a solução mais adequada para cada caso

Assim como nos projetos, o quantitativo e orçamento deverá ser readequado para as

soluções adotadas.

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

de Custos e Índices - SINAPI ou Orçamento de Obras de Sergipe - 6RSE, segundo códigos

e composiçóes de cotação atuais.

Deverão ser respeitadas as exigências e medidas mÍnimas de recuo e circulação em

projeto.

Se faz necessário consultar as normas em anexo para a elaboraçâo das propostas.

AC0NTRÁTADAdeveráentreSaraobraemperfeitoestadodelimpezaeconservação,

devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalaçóes e aparelhos e

com as instalaçôes definitivamente ligadas

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

danificada no andâmento da obra, incluindo a recomposiçâo de camada vegetal ou

secretârlà d! Estado d. EducaÉo ciêncie eÍêcíolotl. (stEcr)

Geíênci. de 
^companhâmento 

e Manutenção de Obras (6ÂMOB)

Centro Âdminittíativo €stadual_ Bloco l- 5! andar-av"loão da Mãta, s/n _Jaguãribe
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pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrante da

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

mediçã0.

Serão de responsabÍlidade da c0NTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-

obra necessários para a perfeita execução dos serviços acirna discriminados'

A limpeza Íinal 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 tipologias propostas'

melhorando a ergonomia nos ambÍentes das edificações e atividadês laborais a cÔntento

de atender as normas técnicas vigentes.

João Pessoa, 19 de novembro de 2021
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ANEXO I

NORMAS TÉCN ICAS APLIúVEIS

NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação dâ resistência à

compressão;

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;

ABNTNBRS04l,Tijolomaciçoparaalvenaria-Formaedimensões-Padronização;

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estruturâl de ti.iolos e blocos

cerâm icos - Procedimento;

ABNT NBR 15270-1, componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria

de vedação - TerminologÍa e requisitos;

ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria

estrutural e de vedação - Métodos de en§aio;

obras Públicas: Recomendaçóes Básicas para a Contratacâ e Fiscalização de obras 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, Proieto 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;

ABNTNBRl53l0,Componentescerâmicos-Telhas-Terminologia'requisitose
métodos de ensaio.

secrele,ia de tstado da Educação cilncia e Íeç.ologla (sEECfl

6€rênciâ de Âcompanhameoto e Mânotenção de Obras {GAMos)
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ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para ediÍicações não industriais

- Classificação;

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em ediÍicações

náo industriais - Preparação de superfÍcie;

ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e

com utilização de argamassa colante - Procedimento;

ABNT NBR 13816: Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia;

ABNT NBR 13817: Placas cerâmicas para revestimento - Classificação;

ABNTNBRI3E1r8/1997:PlacasCerâmicasparaRevestimento-EspeciÍicaçãoeMétodos
de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios);

ABNT NBR 5738, Concreto - Procedinrento para moldagem e cura de corpos-de-prova;

ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de'prova cilÍndricos;

ABNT NBR 6118, Proieto de estruturas de concreto - Procedimentos;

ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;

ABNT NBR 8S22, Concreto - Determinação do módulo esuitico de elasticidade à

compressao;

ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estÍuturas - Procedimento;

ABN'f NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

NR 23 - Proteção Contra Incêndios;

(

NR 26 - Sinalização de Segurança;

sGcrctâri. dê Esttdo dt Eds..Éo oên'iã e Íeriolotia (stEcTl

ã-"iena," a" oaoroanttamento e Mônutençâo de obíâ5 (GAMOB)

ã""i . ia-'"oi "i,* tttãdual '8lo'o l'5r andâí'Av' loão dê Matô' s/n -Jaguàrlbe
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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 silÍcio [SiC) para

sistemas de potência - Terminologia;

ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência

ao fogo;

ABNT NBR 7195, Cores Para segurança;

ABNT N BR 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 sent funçâo estrutural - Determinação da

resistência âo fogo - Método dc ensaio;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR 71742,Porla corta-fogo para saídas de emergência;

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintore§ de incêndio;

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1:

PrincÍpios de proleto;

AIINT N BR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2:

SÍmbolos e suas formas, dimensões e cores;

ABNT NBR 73434-3,Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3

Requisitos c métodos de ensaio;

ABNT NBR 13714, Sistenlas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

se«êtâÍiâ dê Eetado dã Educâção Clêncie e ÍêÉnolotie {SEECT)
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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

edificações - Procedimento;

ABNT NBR 15200, Pro,eto de estruturas de concreto em situação de incêndio;

ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;

ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas;

Normas e Diretrizes de Proieto do Corpo de Bombeiros Local;

Regulamento pâra a concessão de Descontos aos Riscos de lncêndio do lnstituto de

Resseguros do Brasil (lRB);

NR-10: SEGURÂNÇA EM INSTALAÇÔES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE POTIATiA N.q598,

de 07 /LZ/ZOAa lD.o.U. de a8/n/2004 - Seção 1).

EN 13823, Reaction to fire tests íor building products - Building products excluding

floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

ISO 1182, Buildings materials - non-conrbustibility test;

NR 10 - Segurança em lnstalações e Serviços em Eletricidade;

ABN.I.NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especiíicação e método de

ensalo;

ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação;

sêcíeteÍiô dê Estôdo dt tdu(ifâo ciênci. e Íêcnolo3ie (sÉECt)

Geíênaiâ de Acomrânhàmênto e Manutênção de Obras (6AMOB)

C.ntío ÀdministÍâtivo Estãdual _ Bloao I _ 5! aíldar - Av loão da Màtt, !/Ô _Jaguàrlbe

.,oão Pesroa/PB - Fone: 183) 3208-9804

ISO 11925-2, Reaction to fire tests - lgnitability of building products subiected to direct

impingement of name - Part 2: Single-flame source test e ASTI!'1 8662 - Standard test

method for specific optical density of smoke generated by solid materials;
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ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de

potência;

ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;

ABNT NBR 5410, lnstalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;

ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;

ABNT N BR 5461, lluminação;

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 revestimento protetor e

rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 5624, Eletroduto rÍgido de aço-carbono, com costura, com revestimento

protetor e rosca NBR 813 3 - Requisitos;

ABNT NBR 6516, Starters - A descarga luminescente;

ABNT NIIR 6689, Requisitos gerais para condutos de instâlações elétricas prediais;

ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação,

dimensões e tolerâncias;

ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters - Especificação;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emerSência;

Sêc.êtarla dê Est.do dt Edutaçlo Ciênale êÍêcnolotlt (SEECT)

6eíênciâ dê Â.ompâíham.n!o e Manuteôção de Obra5 {GÁMOB)
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ABNT NBR 11839, Dispositivo-íusíveis de baixa tensão para proteção de

semicondutores - Especlficação;

ABNT NBR 11841, Dispositivo-íusÍveis de baixa tensâo, para uso por pessoas

autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca - Especificação;

ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas
- FusíveÍs com contatos aparafusados - Especificação;

ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga - Método de

ensaro;

ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronização;

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Requisitos;

ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneirâs elétricas - verificação

da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio;

ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas -
Determineção da corrente de fuga - Método de ensaio;

ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para

lâmpadas Íluorescentes tubularcs - Requisitos gerais e de segurança;

ABNT NBR 14418, ReatoreS eletrônicos alimentados em corrente alternada para

lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho;

ABN'I NBR 14671, Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e

iluminação geral similar - Requisitos de desempenho;

ABNTNBRIEC60061-l,Basesdelâmpadas,porta-lâmpadas,bemcomogabaritospara
o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas;

Se.ret.Íie dê Eirdo dr ldl,(á(ão Ciência eÍecnolotlô {5ÉEqÍ)

Gerêncle dê aaompanhamento e ManutenÊo de Obrã§ {GÁMO8}

aêntro Adminisvativo Eíaduàl _ Bloco I ' 5a .ndar - Av' João da Màta' s/n - Jeguârib€

ioão PesJoa/P8' Fonê: {83) 320&9804

ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizâdas
- Fusíveis com contatos cilÍndricos - Especificação;
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ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluoresceates tubulares para i luminação geral;

ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison;

ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

ABNT NBR NM 247'1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVCI para tensões

nominais até 4SOl75OV - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60227-1' MOD);

sêcÍeteílâ de Estâdo da EducaÉo Ciên.ia ! Íêoologla (SEECÍ)

Gerên.ia de Àcompanhamento e Manutençâo de Obras I6AMOB)

Cênlro AdrÍinistratlvo Estadual _ Bloco l_ 5c andâr'Av João da Mêiâ, s/n _Ji8uaíibe

loào Pêstoô/PB - Íone: (83)3208-9804

ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 3'1: Requisitos

suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoa§ não qualificadas

(dispositivos-fusíveis pàra uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a lV;

ABNTNBRlEC60439.l,Conjuntosdemanobraecontro]edebaixatensão-Partel:
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo

parc'almente testados (PfiAl ;

ABNT NBR ÍEC 60439-2, Coniuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2:

Requisitos particuleres para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos

blindadosl;

ABNT NBR IEC 60439.3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3:

Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a

insialação ám locais acessÍveis a pessoas não qualilicadas durante sua utÍlizâção -
Quadros de distribuição;

ABNTNBRNM243,Cabosisoladoscompolicloretodevinila[PVC)ouisoladoscom
composto termofixo elastomérico, para tensôes nominais até 450/750 V, inclusive -
Inspeção e recebimento;

ABNT NBR tEC 6 O669-Z-l,lnterruptores para instalaçôes elétricas fixas residenciais e

similares - Partez-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Ptugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2:

Requisitos particulares para tomadas para apârelhos;

u
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ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 3;

Especificações para materiais individuais - Folha L; Filmes de PVC com adesivos

sensívcis à prcssão (lEC 60454-3-1:1998, MOD);

s€c.êt.íi. de lst.do de Edu..Éo Gên.iâ. Íê.nolosit (sEECÍ)

Gerêncla de Acompenhàmêhto e Mânutenção dê Obí's (GAMOB)

Cêntro Âdminigiíativo Estaduàl - Bloco I _ S! tnder - av' João dâ Màta' s/n _Jê8uâíibe

João Peisoa/P8 - Fone: (83) 3208'9804

6overno do Éslado

ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila [PVC) para tensâo

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos ds ensaios (18C,60227'2,MOD);

ABNT NBR NM 247-3,Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertural para

instalações fixas (lEC 60227 -3,MOD);

ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para

tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Pârte 1: Requisitos gerais 0EC 60245-1,

MOD);

ABNT NBR NM 287 -2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para

tensôes nominais ató 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (lEC 60245-2

MOD);

ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termoflxos, para

tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de

silicone com trança, resistentês ao calor (lEC 60245-3 MoD);

ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para

tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos Ílexíveis (lEC

60245-4:2004 M0DJ;

ABNT NBR NM 60454-Z,F'itas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 2:

Métodos de ensaio (lEC 6A454-2:7992, MOD);

ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto devinila (PVC) para tensôes

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (lEC 60227-5,

MODI;

ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensÍveis à pressão para fins elétricos - Parte 1:

Requisitos gerais (lEC 60454-1:1992, MOD);

u,
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ABNT NBR NM 60669-l,lnterruptores para instalações elétricas fixas domésticas e

análogas - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1:2000, MOD);

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1:

Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006 M0D);

ASA - Anrerican Standard Association;

IEC - Intcrnational Electricâl Comission;

NEC - National Eletric Code;

NEMA - National Eletrical Manufactures Associationj

NFPA - National Fire Protection Association;

VDE - Verbandes Desutcher Elektrôte.

ABNT NBR 10080, Instataçôes de ar-condicionado 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 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos

particulâres para ventiladores - Especificação;

ÂBNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de âr e ventilação - Execução de

serviços de higienização;

ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1

Especificaçã0, requisitos de desempenho e identificação;

ABNT NBR 75627 -2, Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: Método de

ensaio;
Secrêtrrl, de trtrdo da Edúa!Éo Ciênctà . Tecnolotlã (SEECT)

Gerência de Acompanhamento e Mãnutençáo de Obrás (GAMOB)

Cêntro Adminigtrativg Estadual - Bloco I - 5, andar' Av. .ioào d3 Matâ, s/o - J.8uôribê

Joào Pessoô/PB - Fone: {83) 3208'9804
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ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e

requisítos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das

instalações que afetam a qualidade do ar interior (QÁl);

ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários -

Parte 1: Projetos das instalaçóes;

ABNT NBR 16401-2, lnstâlações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários -

Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

ABNT NBR 16401-3, lnstalaçôes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários -

Parte 3: Qualidade do âr interior;

ÁSHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning

Engineersl, Ventilation for Acceptable lndoor Air Quality;

ASHRAE Standard 140 (American society of Heating, Refrigerâting and Air conditioninS

Engineersl, New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis progranrs;

Analysis computer Programs. Àmerican society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, lnc. USA, Atlanta: 2001;

secÍêtaÍlô dê Estado d. Edu.tÉo Clência êT€cnolotia {SEECÍ}

Gerência de Acompànhamento e Mânutenção de Obrãt (6AMOB)

Centro Admlnistrativo Estadual 'Bloco I '59 andàr - Av' loão da Mata' 
'/n 

-laguôribe

JoSo Pessoa/P8 - Fone: (83) 320&9804
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ANEXO II
TABELAS DE REFERÊNCIA DE LOUÇAS E METAIS

0?

02

02

Sanitários Âdultos PCD feminino e masculino

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo,

código: P.51, DECA, ou equivâlente

Assento Poliéster com abertura frontalVogue Plus, Linha Conforto, cor Branco

Gelo,c código 4P.52, DECA, ou equivalente

Ductra tligiênica com regisro e derivação lzy, código 1984.C37. ACT,CR, DECA, ou

cquivalente

02 Válvula de descarga; Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.lv1AX 1 %", acabamento cromâdo, DECA ou equivâlente

02 Lavatório Pequeno Ravenallzy cor Branco Gelo, código: L.915,DECA,ou

equivalente

02

equivâlente

Papeleira Metálica Linha lzy, cídlgo 2020.C37, DECA ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C. cor cromado, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos

Sanitários Adultos PCD feminino e masculino

02 Cuba de Embutir Oval cor Brânco Gelo, código 1.3 7, DECA, ou equivalente

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 71'93.C37, DECA, ou

cqu ivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

cquivalcnte

Tabclo 2 -Tabela cle louças e nrctois do hloco administrotivo
Fanae - Autares 2021

Secr.trria dê Ertado d. adwâção Ciêncl. êTêcÍrolotla (SEtcÍl
Gerênciâ de Acornpanhamento e lúanutenção de Obras (GAMOB)

Centro Adminiitrâtivo Estaduâl - Bloao I _ 5a andar ' Av. Joâo dã Mate, 5/n _ Jaguaribe

João Pessoa/PB' Fonê: (83) 3208'9804
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Vestiários feminino e masculiso

04 Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código lzy P.111, DECA

04 Assento plástico lzy, Código 4P.01, DECA

04 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plásticâ/desviador para

duchas elótricas, cógigo 8010-A, t,ORENZETTI, ou equivalente

04 Acabamento pera registro pequeno Linha lzy, código: 4900.C37 PQ DECA ou

equivalente

06 Cuba de Hmbutir 0val cor Branco Gelo, código L.37, DECA

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, côdigo 1193'C37, DECA

04 Papeleira Metálica Linha lzy' cldigo 2020.C37, DECA ou eqttivalente

02 Dispenser Toâlhâ Linha Excellence, código 7007, Melhoramêntos ou equivalente;

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Tobelo 3 -Tobeto de louças e metaís do bloco de vestiáios
Fonte - Autores 2021

Lãvânderia

02 Tanque Grande (40 L)ior Branco 6elo, código TQ 03, DECA, ou equivalente

02 Torneira de parede de uso geral com areiador lzy, cídigo 1155'C37' DECA' ou

equivalente

Trlagem e Lavagem

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONO& ou equivalente

01 Torneira de paredc de uso geral com arejador lzy, código 1 155 C3 7' DECA' ou

equivalente

Cozinha

06CubalnoxEmbutir40x34x17cm,cuba3,básicaaçoinoxidável,conlválvula'

I:RANKE, ou equivalente

01

06

Cuba industrial 50x{0 profundidade 30 - HIDR0NOX, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica m6vel lzy, côdigo 11'67 C37' IIECA' ou

equivalentc

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETII ou equivalente

S.cÍ€tsrl. de €ttrdo dô Educação Clên.iâ e Íecnologi' (SEECI)

6eÍênciâ de Acompanhamento ê MBnutenção de Obíãs (6AMOBI

ãáiro larnrnitr."i*o gtudual- Bloco l- 5! andôr - Av loão da Màta' !/n -Jaguôribe

João Petso./PB - Íonêi (83) 320e9804
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01 Lavatóriô Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: l- 915, DECA, ou

equivale'nte

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 7793'C37, DECA, ou

equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Meihoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Lactário e Higienizaçâo

01 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRÁNKE, ou equivalente

01 Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 1167.C37, DECA, ou

eq uivalente

01 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código 1.37-, DECA, ou equivalente

01 Torneira para lavatório de mcsa bica baixa Izy, código 1'193.C37, DECA, ou

equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, lvtelhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente
' 

Área de servíço descoberta

01 Torneira de parede de uso geral com bico para nlangueira lzy, código 1153.C37,

DECA, ou equivalente

Tobela 4 -Tabela de louços e memís do bloco de serviço
Fonte - Autores 2021

02

o2

01

01

Sala de Atividades

Cuba lnox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRANKE, ou equiva lente

Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy, código 7767,C37, DECA, ou

equivalente

Fraldário

Cuba de Embulir Oval cor Branco Celo, código L'37, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatório de mcsa bica baixa lzy, código 1 193 C37, DECA, ou

equivalen te

SecretâÍia d€ E5tado dã Edu6Éo Clêô.la eTêcnologla (SEECT}

GeÍênaia de Acompanhamento e Mânutençáo de Obras (GAMOB)

Centro ÂdminlstÍativo E5tâdual - Bloco l_ 5e andar'Av.Joâo de Mata, a/n _.laguâ'ibe

Joâo Pêstôâ/Pg - tone: {83) 3208-9804
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Torneira elétrica Maxi Torneira, LOiENZETTI com Mangueira plástica para

torneira elétrÍca, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 7 7 x45x20cm,Burigotto ou equivalentc

Dispenser Toalha Linha Excellcnce , código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Sabonetcira Linha Excellence, código 7009, úelhoramentos ou equivalente

Sanitário Infantil Creche ll
Bacia Convencional Studio Kids, código P1,16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DUCA, ou equivalente

Válvula de clescarga; Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivãlente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, códigtr 1.37, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatório tle mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, DECA, ou

eq uivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueirâ plástica/desviador para

duchas elétricas, cógigo 8010-4, LORENZETTT, ou equivalente

San itá rio Infantil PCD

Bacia Convencional Studio Kids, código Pt.16, DECA, ou equivalente

Assento branco Iinha Ínfantil para bacia Studio kids, DECÁ, ou equivalente

Ducha Higiênicicom registro e derivaçào lzy, código 1984'C37' ACT'CR, DECA, ou

equivalente

Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900,C.M4X 1 12", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L'915, DECA, ou

equivalente

l'orneira para lavatório de mesr bica baixa Izy, código 1l93 C37 DECÂ' ou

cq uivalen te

Papeleira Meú[ica Linha lzy, código 2O2O.C37,DECA ou equivâlcntc

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivâlente

Bacia Convencio.nal Studio Kiils, código P1 16, DECA, ou equivalente

Trlbela 2 -Tobelo de louços e meuís do bloco pedogógico I
Fonte - Autores 2021

secÍera.ie de Ertado dâ €ducâ{ão ciêncaa eÍê(,lolotia {5EEcÍ)

Gerência de Acompanhamento e MaÔulenção dê Obíà3 {GAMOB}

Centro adminíslrativo tstadual _ Eloco I - 5' ãndâr - Av loào da Matà' 5/n - làSuaribe

João Pe$o./P8 - Fone: {83} 3208'9804
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Sala de Ativldades

02 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula,

FRÂNKE, ou equivalente

02 Torneira para cozinhade mesa bica ntóvel lz.y, cídigo 1167.C37, DECA, ou.

equivalente

SanitiÍrio infantil feminino e masculino

06 BacÍa Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA

06 Assento branco linha infantll parâ bacia Studio kids, DECA

06 Válvula de descarga: Base Hy<Jra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max,

código 4900.C.MAX 1 |á", acabamento cromado, DECA ou.equivaiente

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código 1.37, IIECA

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, úECA

04 Chuveiro Maxi Ducha, L0REN ZETTI, com Mangueira plástica/desviador para

duchas elétrlcas, cógigo 80i0-A, LORENZETTI, ou eguivalente

04 Acabamento para registro pequeno Linhá lzy, código: 4900.C37.PQ DECA ou

06

06 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Tdbela 2 -Tabeto de louças e metais do bloto pedogógíco ll
Fontc - Autores 2021

Sala de Atividades

06 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37,

DECA, ou equivalente

Tabela 2 -Tsbela de louços e mewis das áreas de corrvivêncio
Fonte - Autores 2021

secret.rlâ dr Êrtado dà Edu.ação Clên.ià e Tecnolotl. (sÉtCT)

Gerência de Acompànham€nto e M.nutenção dê Obíês (GÂMOB)

Centío Administíativo Eitadl/al - Bloco I - 5e ànder - Av. João dã Mata, !/n -lâ8uôÍibe
João Pêsroe/p8 - fonê: Í83) 3208-9804

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, códilo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

lCirculação
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