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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO NÚMERO: 005/2017 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: E-MAIL:  CEP: 

PESSOA PARA CONTATO: 

Recebi (emos) através do acesso à página http://www.saodesiderio.ba.gov.br/, 
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

LOCAL:  DATA: 

ASSINATURA: 

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Desidério e 
essa Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do 
recibo de entrega do Edital supra, à Equipe Pregoeira, por via fax (77) 3623-2145 
ou pelo e-mail licitacao@saodesiderio.ba.gov.br. O não encaminhamento do 
recibo exime a Comissão Permanente de Licitação, a Pregoeira e Equipe de 
Apoio da comunicação de eventuais retifica. 

São Desidério/BA, ___ / ___ / 2017.  

Assinatura do responsável da retirada do edital: 
____________________________________  

 

 

MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA 

Presidente da COPEL 
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I - REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES, LEI COMPLEMENTAR 123/06 E A 147/14. 
 
II -  MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇO Nº  005/2017. 
 
III - PROCESSO   Nº 560/2017 
 
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
ESPORTE, LAZER E TURISMO. 
 
V -  TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
VI – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: INTEGRAL 
 
VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 
       E PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 
DATA: 19 de maio de 2017. 
HORA: 15:00 Horas 
 

LOCAL: Secretaria Municipal de Administração, Planejamentos e Finanças.  

 Sala da Comissão Permanente de Licitação 

 Pça Emerson Barbosa, nº 01 Centro. 
           São Desidério – Bahia. 
 

 
VIII - OBJETO 
 
8.1  CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM 
VESTIÁRIOS, NAS LOCALIDADES DE GUARÁ, PONTE DE MATEUS E 
FURQUILHA com área total construída por unidade = 812,76 m². 
 

8.2. Este Edital Será Regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações: 8.883/94, 9.032/95, 
9.648/98 e 9.854/99. Lei Complementar 123/06 e 147/14 

 

IX - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
9.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas. 
 
9.2. Cumprir integralmente o objeto, atenderem às exigências deste Edital e 
adquirirem o “Caderno de Licitação”. 

9.3. Será vedada a participação de empresa na licitação, quando: 
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9.3.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

9.3.2. Sobre processo de concordata ou falência. 

9.3.3. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública 
ou quaisquer de seus órgãos descentralizados. 

9.3.4. Reunidas em consórcio. 

9.3.5. Estrangeiras.  

9.3.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do 
fornecimento do objeto: 

9.3.6.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação. 

9.3.6.2. Empresas que até a data da abertura da proposta estiverem 
inadimplentes com a administração pública municipal; 

9.3.6.3. Empresas consorciadas; 

9.3.6.4. Empresa, cujo dirigente seja acionista majoritário em outra empresa 
também participante; 

9.4. Os Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da presente licitação e dos locais onde 
serão executados os serviços, devendo verificar as condições atuais e saber das 
condições futuras previstas, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do 
Contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 
 
X - CREDENCIAMENTO 
 
No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a licitante deverá 
apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável a presença 
deste com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a 
abertura do certame, da seguinte forma:  
 
10.1.  Se o representante for titular, diretor, sócio ou gerente: munido de carteira de 
identidade ou outro documento equivalente.  
 
10.2.  Se o representante for um terceiro: munido de carteira de identidade ou outro 
documento equivalente e documento firmado pela empresa licitante, constituindo-o 
como seu representante legal, com poderes para representá-la em todas as fases do 
processo licitatório.  
 
10.3. A não apresentação dos documentos supramencionados implicará na perda do 
direito de manifestação do representante na sessão de abertura dos envelopes e no 
transcurso do certame, não podendo o mesmo fazer quaisquer registros no decorrer 
da licitação até que o credenciamento seja atendido.  
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10.4. Do enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006 e a 147/2014 
 
10.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do 
tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/06 e a 
147/14, deverão apresentar, obrigatoriamente, DECLARAÇÃO (conforme modelo 
constante no Anexo XI), assinada por representante legal, manifestando essa 
condição. A não apresentação dessa declaração no ato do credenciamento implicará 
no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e 
favorecido para esse certame.  
 
10.4.1.1. A declaração de enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14 
deverá estar acompanhada de documento hábil a comprovar a situação de 
microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante.  
 
10.4.2.  Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao 
Artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006, caso haja alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis (a 
partir do momento que for declarada vencedora do certame), prorrogáveis, a critério 
da Administração por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de negativa. A não regularização da documentação no prazo 
aqui previsto implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas em Lei.  
 
10.4.3. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e a 147/14 licitantes. 
 
10.5. O credenciamento para o ato de representar a empresa licitante, deverá ser feito 
através de uma credencial em original, em papel timbrado da empresa em que conste 
o nome, número da identidade, e do número do CPF – Cadastro de Pessoa Física do 
representante, além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes 
ao procedimento licitatório, devendo se fazer acompanhar com o documento de 
identificação (original). Quando a empresa se fizer representar por sócio de detiver a 
representação, deverá este apresentar cópia autenticada do contrato social e de suas 
três últimas alterações, ou a ultima alteração consolidada. 
 
 
XI- HABILITAÇÃO - ENVELOPE – A 
 
10.1. O envelope A (DOCUMENTAÇÃO) deverá ser apresentado à Comissão 
Permanente de Licitação do município devidamente fechado e rubricado no fecho 
externo, contendo, frontalmente, os seguintes dizeres:  
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Envelope A – HABILITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de São Desidério – BA 

Modalidade:  TOMADA DE PREÇO TP Nº 005/2017 

Proponente:  

CNPJ: 

10.2. A documentação relativa a HABILITAÇÃO que deverá ser apresentada por 
todos os licitantes consiste na comprovação a regularidade JURÍDICA, regularidade 
FISCAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA. 
 

10.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de: 

10.3.1.  Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

10.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

10.3.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
ou documentação equivalente no caso de outros tipos de constituição. 

10.3.5.. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

 

10.4. A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 

10.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 

10.4.3. Certidão Negativa Conjunta quanto à Dívida Ativa da União (Federal), 
poderá ser apresentada mediante documento obtido via internet, do qual deverão 
constar, obrigatoriamente, a data e a hora de sua emissão; 

10.4.4. Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser obtido junto à internet, 
no site disponibilizado pela Caixa Econômica Federal ou em qualquer de suas 
agências. 
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10.4.5. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Estaduais e 
Municipais, que poderá ser apresentada mediante documento obtido por meio da 
internet, do qual deverão constar, obrigatoriamente, a data e a hora de sua emissão; 

10.4.6. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Trabalhistas – CNDT. 

Obs.: Até 02 de novembro de 2014, a prova regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional era 
feita por meio de Certidão Específica, relativa às contribuições previdenciárias inscritas ou não 
em Dívida Ativa da União - DAU, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB, relativa aos demais tributos administrados pela RFB e inscrições 
em DAU administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida 
conjuntamente pela RFB e PGFN. O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária 
e a Certidão Conjunta PGFN/RFB dentro do período de validade nelas indicados, poderá 
apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se tiver apenas uma das certidões ainda no prazo de 
validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange 
todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN. 
http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/CN.htm 

 

10.5.    A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
10.5.1 . Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei e que comprovem a boa situação da 
empresa, conforme o prescrito no Art. 31, inciso I da Lei 8.666/93.  

10.5.1.1 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes 

do SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira 

conforme Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo 

Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que em seu 

item 26 estabeleceu que: 26. A entidade deve elaborar o Balanço 

Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao 

final de cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade 

deve elaborá-los em períodos intermediários. (Grifei e negritei); 

10.5.2 Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas 
no balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da 
empresa (Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), 
apurados por meios das seguintes fórmulas: 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC =    Ativo     Circulante 
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  Passivo Circulante 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

                        Ativo Total 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 0,8; 

 ILC maior ou igual a 0,8; 

 GEG menor ou igual a 0,5. 

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as 
empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou 
superiores aos limites estabelecidos. 

10.5.2.1. A licitante deverá possuir no ato de abertura das propostas um capital social 
ou patrimônio liquido igual ou superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).. 

 

10.5.3 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da         
Sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias 
da data da sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação 
de habilitação. 

 

10.5.4. Os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por componente 
da Comissão Permanente da Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
10.6.    A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
A comprovação da Qualificação Técnica se dará mediante:  
 
10.6.1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do 
Estado de origem, domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas 
não domiciliadas no estado, será exigido pela ocasião da assinatura do contrato.  
 
10.6.2.  Indicação, por meio de prova de vinculo empregatício e anotação de 
responsabilidade técnica (ART) de cargo e função devidamente registrado no CREA 
de origem, e qualificação de responsável técnico engenheiro civil, que se 
responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que o responsável técnico 
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tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de certificado de 
registro de pessoa física no CREA;  
 

10.6.3. Comprovação de que o responsável técnico referido no item anterior é 
detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no 
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) 
respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esse Conselho, 
que comprove ter o profissional, executando para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou Distrito federal, ou ainda, 
para empresa privada, serviço(s) relativo(s) a: 

 Construção de 01 quadra poliesportiva;  

 Cobertura em telha metálica com mínimo de 300 m²  

 Estrutura metálica para telhados e/ou colunas com mínimo de 300 m²  

 
10.6.4.  Comprovação de que o responsável técnico indicado no item “a” faz parte do 
quadro permanente da licitante, mediante contrato social no caso de sócio ou 
quotista. No caso de empregado, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA; ou por meio de 
contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil; 
 
10.6.5 A licitante deverá apresentar declaração de que visitou o local onde será 
executada a obra objeto desta licitação e que está ciente das condições e 
circunstâncias a serem enfrentadas durante a execução da obra. A Visita deve ser 
marcada na Secretaria de Infraestrutura, até três dias úteis antes da licitação, com o 
Engenheiro responsável. 
 
10.6.6. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal de 1998, em 
conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, nos termos do 
Anexo V. 
 

10.6.7. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que tem 
conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir 
integramente as exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade 
pela veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas 
pela empresa, prepostos ou procuradores, bem como pela correção e suficiência da 
proposta apresentada (Anexo IX). 

10.6.8. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que não 
possuir em seus quadros servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
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responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 
(Anexo X).  
 
10.6.9. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que não 
existem fatos impeditivos à habilitação da empresa, e que a mesma não foi 
considerada inidônea ou impedida de participar de licitações no âmbito federal, 
estadual e municipal (Anexo VII).  
 
10.7.  Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela 
Comissão perante o site correspondente.  
 
10.8. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será 
considerado como de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.  
 
10.9. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Setor tributário do 
Município de origem da empresa, para o exercício vigente. 
 
10.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. Certidão 
de Registro e Quitação da Licitante na entidade profissional competente em 
qualquer das regiões do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CREA, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou por meio 
eletrônico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. 

 

XI - PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE - B 
 
11. O envelope B (PROPOSTA FINANCEIRA) deverá ser apresentado à 
Comissão Permanente de Licitação do município simultaneamente com os 
documentos de habilitação, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, 
contendo, frontalmente, os seguintes dizeres:  
 

Envelope B – PROPOSTA DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de São Desidério – BA 

Modalidade:  TOMADA DE PREÇO TP Nº 005/2017 

Proponente:  

CNPJ: 
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11.1 - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como 
expressão monetária a moeda corrente nacional; 
 
11.2 – a proposta de preços e os documentos que instituem deverão ser entregues 
em original, datilografado ou impresso apenas no anverso sem emendas, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas e rubricadas em todas as suas paginas e assinado em local 
especifico onde conste o nome do assinante, ou representante legal, quando se tratar 
de mandatário especialmente credenciado, deverá ser acompanhada da procuração 
outorgada com especificação para tal finalidade; 
 
11.3 – a Proposta de Preço deve ser apresentada em duas vias, em envelope 
lacrado, no qual deve constar o nome ou razão social do licitante e número, 
modalidade e data da licitação, além da expressão proposta de preço; 
 
11.4 – para a correta elaboração da proposta de Preço, deverá a empresa declarar 
atender e aceitar integramente, todas as exigências e condições do edital e seus 
anexos; 

11.5 – o prazo de validade comercial da proposta será de 60 (sessenta) dias, corridos 
a contar a partir da data da abertura das propostas, excluídos os prazos de recursos 
administrativos; 

11.6 – A “Proposta de Preço” deverá manter as especificações nele contidas, 
conforme anexos. Sua alteração ensejará a desclassificação do licitante, podendo ser 
transcrito em papel timbrado da empresa; 

 

XII  - ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 
 
12.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes 
no dia, hora e local, designados no item VII do presente Edital, podendo realizar 
tantas sessões quantas forem necessárias ao completo exame dos documentos e 
propostas, levando em conta seu volume e dando prévia ciência a todos os licitantes 
das que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma 
documentação relativa à licitação. 
 
12.2. Os licitantes presentes e os membros da Comissão Permanente de Licitação de 
São Desidério deverão rubricar os documentos de habilitação apresentados. Os 
envelopes de Proposta financeira ficarão sob a guarda da referida Comissão até o 
julgamento da habilitação. 
 
12.3. Terminada a análise da documentação relativa à fase de habilitação, e se 
houver desistência expressa do prazo para interposição de recursos, os envelopes 
relativos à Proposta Financeira serão abertos. Os envelopes das licitantes 
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inabilitadas, em poder da Comissão Permanente de Licitação do município, ficarão 
lacrados, à disposição dessas licitantes, para sua devolução.  
 
12.4. Serão lavradas atas circunstanciadas logo após a abertura dos envelopes, que 
serão assinadas pelos representantes das empresas presentes e membros da 
Comissão, bem como as documentações, propostas e seus anexos. 

 
12.5. Após iniciada a sessão de julgamento e classificação, não cabe desistência de 
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão;  
 
12.6.  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
12.7. O julgamento das propostas será objetivo, e a Comissão de licitação realizará 
em conformidade com os critérios previamente estabelecidos neste Edital e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 
pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
 
12.8.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 
no § 2o do art. 3o da Lei 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 
convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
12.9. Serão desclassificadas: 
 

A - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 
 
B - com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório 
da licitação. 

 
12.10. Para os efeitos do disposto no sub-item B deste item consideram-se 
manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela administração, ou 
 
b) valor orçado pela administração. 
 

12.11.  O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra às empresas que 
registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo 
ser apreciadas e decididas de imediato, salvo quando envolverem aspectos que 
exijam análise mais ampla; 
 
12.12. Será adjudicado o objeto desta licitação à empresa que apresentar a proposta 
de menor preço para um regime de empreitada global; 
 
12.13. Em igualdade de condições como critério de desempate, será assegurada 
preferência pelo fornecimento do objeto à empresa brasileira de capital nacional. 

 
 
XIII – IMPUGNAÇÕES 
 
13.1 A impugnação deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do município, no endereço indicado no item VII deste edital, nos seguintes 
prazos:  
 
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação;  
 
b) pelas licitantes, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes 
de habilitação.  
 
13.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
13.3 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.  
 
13.4 A decisão do julgamento da impugnação administrativa será publicada no Diário 
Oficial do Município e poderá ser obtida junto a Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
XIV – RECURSOS  
 
14.1 Para todas as fases abrir-se á o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. O prazo em questão poderá ser dispensado, desde que haja desistência 
expressa de interposição de recursos, por parte de todas as licitantes.  
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14.2  Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e 
suas alterações; 
 

14.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 14.2 deste artigo terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais 
recursos. 
 
14.4.  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
14.5.  o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
14.6.  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia 
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
14.7. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes; 
.  
 
14.8.  A decisão do julgamento do recurso poderá ser obtida junto a Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
 
XV - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
15.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com os prazos e condições 
estipulados no contrato - Anexo IV deste Edital.  
 
XVI – PENALIDADES 
  
16.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas.  
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16.2. Não se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 161 deste 
instrumento convocatório, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço 
 

16.3.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada; 

 
XVII – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
17.1 Após homologação e adjudicação o licitante vencedor será convocado a assinar 
o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da notificação, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93 e 
suas alterações.  
17.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração; 
17.3. O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato no prazo 
acima será considerado como recusa, podendo o município convidar a licitante que 
suceder na ordem de classificação para assinar o contrato nas mesmas condições da 
primeira classificada ou revogar a licitação (art. 64 § 2º da Lei 8.666/93).  
17.4.  Pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato a licitante 
perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedora da licitação, 
bem como poderá sofrer, a critério do município, aplicação de multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor anual estimado para contratação.  
 
17.5. A rescisão do instrumento contratual poderá ocorrer nos termos dos artigos 77 a 
79 da Lei 8.666 de 21/06/93. 
  
17.6. A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições constantes da 
minuta do contrato, anexa neste Edital; 
 
17.7. Para assinatura do contrato a empresa deverá representa-se por um sócio que 
tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações, 
além de comunicação expressa da empresa onde mencione qual o sócio que assina o 
contrato ou através de procurador com poderes especifico. 
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XVIII– VIGÊNCIA  
18.1. O prazo para realização dos serviços será 07 (sete) meses a partir da assinatura 
do Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o limite de 60 
(sessenta) meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos 
jurídicos dar-se-ão a partir da publicação no Diário Oficial).  
 
18.2. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, 
as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do 
seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por 
instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que 
lhe deu origem; 
 
XIX -  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO: 
 
UNIDADE: 02.10.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER 
ATIVIDADE: 27.812.007.1043- CONTRUÇÃO AMPL REF. E EQUIP DE 
AREAS ESPORTIVAS 
ELEMENTO DESPESA:3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

ELEMENTO DESPESA:4.4.9.0.51.00.0000- OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 
 

XX -   DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. O original deste edital será datado, rubricado em todas as folhas e assinado 
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 
Desidério, autoridade que o expediu, e dele extraindo-se cópias integrais ou 
resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. 
 
20.2.  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência 
 Anexo II - Minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 
vencedor; 
Anexo III – Modelo de Credencial; 
Anexo IV – Declaração de Recebimento; 
Anexo V - Modelo da Declaração do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
CF; 
Anexo VI – Carta Proposta; 
Anexo VII – Modelo Declaração de Fato Superveniente; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Renuncia; 
Anexo IX – Declaração de Anuência aos Termos do Edital 
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Anexo X – Modelo da Declaração nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 
8.666/93; 
Anexo XI - Declaração de enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006; 
Anexo XII -  Memorial descritivo; 
Anexo XIII - Planilha orçamentária/cronograma Físico – Financeiro e Plantas 

20.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitação rejeitar a proposta que venha 
a ser apresentada em desacordo com as exigências contidas neste Edital. 

 
20.4.  A qualquer tempo, antes da data fixada para abertura das propostas, poderá a 
Comissão Permanente de Licitação, se necessário modificar este Edital, hipótese em 
que deverá proceder a divulgação de novo aviso no mesmo meio de comunicação 
anteriormente utilizado, com restituição de todos os prazos exigidos pela Lei 8666/93 
e suas alterações; 

 
20.5. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, 
se o sue exemplar está devidamente completo e acompanhado de todos os seus 
anexos; 

 
20.6.  A Comissão Permanente de Licitação poderá em qualquer fase da licitação 
suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação 
dos licitantes para a continuidade dos trabalhos; 

20.7.  As informações, elementos e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 
objeto, poderá ser adquiridas no seguinte endereço: 

 
Local: Prefeitura Municipal de São Desidério – BA. 

 Sala da Comissão Permanente de Licitação 

 Praça Emerson Barbosa nº 01 – Centro – São Desidério (BA) 
Hora: Atendimento das 08:00h as 12:00h e das 14:00h às 17:00h de Segunda a 
Sexta Exceto Feriados 

20.8.  Todas as despesas referente a combustíveis, manutenção das maquinas e 
equipamentos, transportes, salários de operadores, ajudantes e demais envolvidos, 
encargos trabalhistas e previdenciários e demais obrigações inerentes as 
contratações correrão exclusivamente por conta da Contratada.  

São Desidério (BA), 27 de abril de 2017. 
 
 

 
Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Presidente da C.P.L 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS, 
NAS LOCALIDADES DE GUARÁ, PONTE DE MATEUS E FORQUILHA 

 

1. OBJETO/DEFINIÇÕES/ INFORMAÇÕES ESSENCIAIS  

1.1 Objeto  

Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de 
Empreitada Global para execução da Obra – CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS 
POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS, NAS LOCALIDADES DE 
GUARÁ, PONTE DE MATEUS E FURQUILHA com área total construída por unidade 
= 812,76 m² 

1.2 Definições/Informações Essenciais  

Regime de Execução: Empreitada Global  

Nessa licitação não será admitida a possibilidade de Consórcio, devido a 
dispensabilidade de reforço de capacidade técnica e financeira do licitante, 
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, 
ensejando ainda a participação de maior número de empresas, possibilitando a 
participação de empresas regionais com aumento da competitividade.  

Orçamento Estimado 

: R$ R$ 1.475.481,04 (Um milhão quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e um reais e quatro centavos).  

Referência de Preços 

: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial foram 
retirados das planilhas SINAPI e SEINFRA. 

Critério de Julgamento 

: Menor preço global  

2. JUSTIFICATIVA  
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2.1 Da Necessidade da Contratação  

O Município de São Desiderio- BA visa à contratação para execução da obra 
conforme projetos e respectivas memorias em anexo. 

 3. FINALIDADE  

A caracterização do objeto e definição dos parâmetros do certame tem por objetivo a 
especificação dos requisitos, parâmetros e providências que deverão ser adotados 
por empresas licitantes para apresentação de proposta para execução das obras, de 
forma a possibilitar a sua operação. Assim, serão definidos os respectivos escopos, 
especificações técnicas, natureza, abrangência, cronograma, responsabilidade e 
atribuições relativas ao objeto do presente documento. 

4. FUNDAMENTO LEGAL  

Além do disposto no respectivo Edital e seus Anexos, a licitação reger-se-á pelo 
disposto na Lei nº 8.666 de 1993.  

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, ORÇAMENTO E PREÇO DE 
REFERÊNCIA, REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO.  

5.1. Do Objeto da Contratação 

 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa pelo regime de 
Empreitada global para execução da obra, serviços de engenharia e todas as demais 
operações necessárias e suficientes à implantação da obra.  

5.2. Do Orçamento e Preço, Remuneração.  

5.2.1. Do Orçamento e do Preço de Referência 

 No orçamento de referência o Município considerou os índices aplicados na 
composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser 
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, constante Acórdão 325/2007 – 
TCU/Plenário. 

O valor máximo (preço global) que o Município admite pagar para a execução dos 
serviços objeto desta licitação, é o global por ele estimado.  

É necessário que o licitante apresente o valor global, na data-base da proposta, em 
moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias 
à plena Execução da Obra, objeto da licitação.  
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As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de 
Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global. É necessário que o 
licitante apresente também o Cronograma Físico-Financeiro adaptado à proposta.  

Ressalte-se que a remuneração do contratado será feita de acordo com os grupos e 
os valores estipulados pelo Município, conforme apresentado nos critérios de 
pagamento. Ainda, estes critérios não poderão ser alterados quando da apresentação 
da proposta pelo licitante.  

5.2.2. Remuneração  

Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao 
desempenho (execução) da contratada. Para os grupos de serviços detalhados. De 
acordo com o proposto na planilha, independente do critério de elaboração da 
proposta pelo contratado, o Município se propõe a realizar os pagamentos em cada 
grupo de serviços, limitados a um percentual sobre o preço global ofertado.  

Critério de Reajustamento de Preços: Não haverá reajustamento dos preços. 

5.2.3. Critério de Julgamento Adotado  

A licitação se dará pelo critério de menor preço global.  

A proponente deverá apresentar sua proposta de preço, conforme Planilha de 
Orçamento Básico Resumo Anexo.  

6 . QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DAS LICITANTES:  

A licitante deverá apresentar documentações que comprovem sua qualificação 
técnica e financeira pra execução dos serviços objeto do presente documento, 
conforme descrito a seguir:  

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do Estado de 
origem, domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas não 
domiciliadas no estado, será exigido pela ocasião da assinatura do contrato.  

b) Indicação, por meio de prova de vinculo empregatício e anotação de 
responsabilidade técnica (ART) de cargo e função devidamente registrado no CREA 
de origem, e qualificação de responsável técnico engenheiro civil, que se 
responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que o responsável técnico 
tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de certificado de 
registro de pessoa física no CREA;  

c) Comprovação de que o responsável técnico referido no item anterior é detentor de 
atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no CREA da 
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região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) 
Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esse Conselho, que 
comprove ter o profissional, executando para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou Distrito federal, ou ainda, 
para empresa privada, serviço(s) relativo(s) a: 

 Construção de 01 quadra poliesportiva;  

 Cobertura em telha metálica com mínimo de 300 m²  

 Estrutura metálica para telhados e/ou colunas com mínimo de 300 m²  

c) comprovação de que o responsável técnico indicado no item “a” faz parte do 
quadro permanente da licitante, mediante contrato social no caso de sócio ou 
quotista. No caso de empregado, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA; ou por meio de 
contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil;  

d) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do 
proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta 
Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por 
profissional em situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, 
inclusive com aposição dos selos (DHP); e acompanhado da certidão de regularidade 
junto ao Conselho Regional de Contabilidade; 

e) A licitante deverá possuir no ato de abertura das propostas um capital social ou 
patrimônio liquido igual ou superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

7. PRAZO  

O prazo de execução das obras, a contar da emissão da respectiva Ordem de Início 
pelo Município, é de 07 (sete) meses, conforme consta no Cronograma físico 
financeiro. Considerando esse prazo, deverá ser elaborado e submetido à aprovação 
do Município pela Contratada o planejamento das obras e serviços, inclusive seus 
cronogramas de execução. A Contratada deverá, ainda, apresentar cronograma 
detalhado ao Município relativo à execução das obras e serviços, considerando a 
ocorrência de períodos chuvosos que possam interferir no andamento das referidas 
obras e serviços.  

8 . ASPECTOS GERAIS  

As obras e serviços objeto deste termo deverão ser executados em sua integralidade 
pela Contratada, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e 
instalações necessárias, até a sua entrega, atendidos os requisitos técnicos, 
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ambientais e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas à finalidade para a qual foram 
contratadas.  

As obras e os serviços executados pela Contratada se encontram especificados nos 
projetos de engenharia e respectivas memorias, constituindo-se parte integrante deste 
documento, que demonstram a visão global dos investimentos necessários e as 
definições quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos.  

9. EXECUÇÃO DA OBRA  

A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de 
forma a garantir a conclusão das obras execução da construção, conforme o 
memorial descritivo.  

A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos 
aprovados pelo Município e observar as especificações de serviços e materiais, bem 
como o cronograma físico-financeiro estabelecido pelo Município.  

A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos 
necessários à realização das obras e serviços que compreendem os itens 
relacionados a seguir. Todas as obras e serviços executados conforme:  

· Projetos executivos.  

· Especificações Técnicas.  

· Normas Técnicas da ABNT.  

· Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho. 

9.1. Organização da Contratada  

Compete à Contratada prover:  

I. Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste 
documento, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.  

II. Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos 
neste documento, efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena 
funcionalidade.  

III. As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de 
efetivo próprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização 
dos serviços que constem da planilha de serviços do presente Termo de Referência.  
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IV. A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a 
conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva 
desmobilização, após a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços.  

9.2 Obrigações da Contratada  

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá:  

· Solicitar todas as licenças e/ou autorizações necessárias para o início dos trabalhos.  

· Realizar todos os recolhimentos bancários referentes a taxas, impostos, licenças e 
demais encargos junto aos órgãos Públicos e/ou Privados.  

· Providenciar o Diário de Obras para que as partes registrem os serviços diários, as 
alterações ocorridas e fatos relevantes.  

· Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pela Fiscalização.  

9.3. Relatório de Atividades  

A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em 
períodos a serem definidos pelo próprio Município, relatórios consolidados contendo 
informações sobre as atividades e de seu desempenho, detalhando, inclusive, os 
serviços realizados e os materiais e recursos aplicados, bem como sobre quaisquer 
outros dados julgados pertinentes. Havendo necessidade de informações 
extemporâneas sobre as obras e serviços, a Contratada atenderá a qualquer tempo e 
de imediato ao Município em suas questões, fornecendo as informações requeridas 
na forma adequada.  

9.4. Instruções e Procedimentos  

A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, onde essas últimas couberem.  

A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, 
equipamentos, materiais e obras.  

Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e 
orientados para o atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a 
todos e daquelas específicas de suas áreas de atuação.  

Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela 
Contratada deverá ser previamente submetida à aprovação pela fiscalização do 
Município.  
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10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

a) Critério de Aceitabilidade  

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de 
engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos 
relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço 
executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município. 

b) Medições dos Serviços  

As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e 
constarão de folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma 
Físico-Financeiro.  

c) Forma de Pagamento  

O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço 
integrante da proposta aprovada. 

Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a 
sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, 
custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas 
especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitação, 
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.  

Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição 
dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as 
notas fiscais correspondentes à medição. O pagamento referente a cada medição 
será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos 
termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação 
cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, 
para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se 
verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento 
nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

11. ATUALIZAÇÃO E REAJUSTES DE PREÇOS  

11.1 Os preços dos serviços não serão reajustados.  

12. FISCALIZAÇÃO  
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Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Cultura 
Esporte e Lazer, bem como pelo Engenheiro Civil lotado no Núcleo de Programas 
Estratégicos. 

13. GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA  

13.1. Garantia Contratual  

Para assinar o contrato, deverá o vencedor aceitara condições de garantia mediante 
caução no valor de 5% (cinco por cento) do valor bruto da obra, em uma das 
seguintes modalidades: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária, O seguro 
deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a 
cobertura por mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato.  A caução deverá ser 
depositada na conta caução da Caixa Econômica Federal, apresentar a comprovação 
a Prefeitura municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente 
desta. 

14. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

O cronograma físico-financeiro apresenta os serviços a serem executados pelo 
contratado e é o elemento básico de controle da obra, como também elemento de 
referência para medição e pagamento.  

15. ASPECTOS AMBIENTAIS  

A Contratada é responsável, perante a legislação ambiental aplicável, por todas as 
obras e instalações de apoio e serviços que estiver realizando/mantendo, bem como 
pelas consequências legais das omissões ou das ações empreendidas pelos seus 
empregados e prepostos, em conformidade com as especificações, normas e planos 
básicos ambientais.  

A Contratada é obrigada a obedecer todas as normas e leis referentes à prevenção 
de acidentes de trabalho nos locais das obras, nas instalações de apoio e nos 
serviços ao longo do trecho.  

16. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  

Quanto à elaboração do plano de execução do objeto deve-se dar atenção à questão 
logística do abastecimento de materiais, insumos na obra e da manutenção do tráfego 
local, concomitante com a execução dos serviços, procurando minimizar o possível 
transtorno causado à população em decorrência das obras.  

Deverão ser seguidas as concepções adotadas no projeto Básico (Anexo), bem como 
as diretrizes preconizas pelo Município para a concepção da obra.  
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A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto 
necessário, a fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado.  

Durante a execução da obra a Contratada deve levar em consideração os seguintes 
aspectos: qualidade dos serviços, inclusive obediência ao projeto de Engenharia e 
aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma 
físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas construtivos 
surgidos, com anuência do Município; execução de ensaios e elaboração do Projeto 
de Engenharia.  

Deverão ser considerados os requisitos concernentes ao Projeto de Engenharia, aos 
materiais, equipamentos, controle de qualidade, condições de conformidade e não 
conformidade, entre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas 
normas vigentes da ABNT e do Município.  
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
QUE ENTRE SI FAZEM: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO E A EMPRESA LTDA. 
Nº ____/2017 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Pça Emerson Barbosa, nº 01 - Centro, São Desidério, Estado do 
Bahia, CEP: 47.820-000, inscrita no CNPJ N.º13.655.436/0001-60 representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. José Carlos de Carvalho, RG.: 6055404 
SSP/BA, CPF nº. 687.312.805-87, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE e a empresa:   x.x.x.x.x.x.x.x.x., inscrita no C.N.P.J. sob n.º 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x , com sede à nº  – Bairro  – no Município de  - BA, doravante 
denominada simplesmente, CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, Sr. X;x;x;x;x;x;x;x , brasileiro, casado, comerciante, portador da 
Cédula de Identidade nº x.x.x.x.x.x.x.x ,SSP/., inscrito no CPF sob nº x.x.x.x.x.x.x.x.x, 
residente e domiciliado à – Bairro  – no Município de - BA, resolvem celebrar o 
presente Contrato, de conformidade com o Processo Licitatório – Tomada de Preços 
nº ..../2017, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas e que 
reciprocamente aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ELEMENTOS CARATERÍSTICOS; 
 
CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM 
VESTIÁRIOS, NAS LOCALIDADES DE GUARÁ, PONTE DE MATEUS E 
FURQUILHA com área total construída por unidade = 812,76 m². 
 

Parágrafo Primeiro – Será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura a publicação resumida deste instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, pois esta condição é 
indispensável para sua eficácia. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
1. Será este contrato regido pelo regime de empreitada por preço global 

2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

4. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do 
serviço, para representá-lo na execução do contrato. 
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5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

6. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado.  

7. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos 
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do §2º do 
Art. 71 da Lei nº 8.666/93. 

8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá sub-rogar ou sub-contratar os serviços, até o limite 
admitido, em cada caso, pela Administração. 

9. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

§ 1o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 2o O prazo a que se refere a alínea "b" deste artigo não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no 
edital.  

§ 3o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este 
artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, 
reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 

10. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em 
desacordo com o contrato. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

                        Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

11. A Contratada deverá facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em 
qualquer dia ou hora prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, 
inclusive de ordem administrativa. 

12. A Contratada responderá financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que 
possam ser adotadas, por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a 
União, Estado ou Município ou terceiros. 

13. A Contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais 
trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação. 

14. Atender ao termo de referência do Edital de Licitação. 
 
 

CLÁUSULA TECEIRA – FISCALIZAÇÃO 
1. O representante da Secretaria de Infraestrutura/Engenheiro anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal De São 
Desidério, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na ocorrência não 
deverá implicar co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e 
prepostos, salva seja caracterizada a omissão funcional por partes destes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR 
 
Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATADA, 
receberá a importância de R$---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------). O reajustamento só ocorrerá no caso de haver atraso na 
liberação do pagamento das medições devidas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
1. O pagamento do valor de cada medição (o modelo da prefeitura) será efetuado 
mensalmente com base nas medições quinzenais dos serviços executados, atestada 
pela fiscalização do CONTRATANTE e após apresentação de Nota Fiscal por parte 
da CONTRATADA, sendo o recurso devido da medição repassado até 20 (vinte) dias 
após sua apresentação. 

2. Do valor de cada fatura serão abatidos os impostos devidos ao município (ISS 
e IR) e a retenção feita para o INSS, conforme Instrução Normativa nº 003/2005 e 
Dec. 3048/98. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO 
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1. O prazo para realização dos serviços será 07 (sete) meses a partir da assinatura do 
Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o limite de 60 
(sessenta) meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos 
jurídicos dar-se-ão a partir da publicação no Diário Oficial).  

2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo:dias 

I - alteração das especificações dos serviços, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 

4 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SETIMA – TRANSFÊRENCIA 
1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir no todo ou em parte, 
os serviços objeto deste Contrato, ficando determinado que esta continua como a 
única responsável perante a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA OITAVA – RECISÃO 
1. - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
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VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e neste contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o 
do art. 67 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere 
o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o 
do art. 65 desta Lei; 
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
3 - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no 
Art. 77 da Lei 8.666/93; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação; 
4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja 
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 
7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços 
essenciais. 
 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 
1. - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado; 
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II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 
8666/93 e suas alterações; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
2 - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos 
não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 
3 - Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 
contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro 
do contratual. 
4. - A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente 
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos. 
5 - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo 
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 
 

CLÁUSULA DECIMA – DIREITOS ADMINISTRATIVOS 
1. - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço; 
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
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execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 
2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para 
os seus acréscimos. 
3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 
parágrafo anterior, salvo: 
I - as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 
4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
5 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO 
UNIDADE: 02.10.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER 
ATIVIDADE: 27.812.007.1043- CONTRUÇÃO AMPL REF. E EQUIP DE 
AREAS ESPORTIVAS 
ELEMENTO DESPESA:3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

ELEMENTO DESPESA:4.4.9.0.51.00.0000- OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 
; 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA  - GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO 
DE ENGENHARIA  
12.1. Garantia Contratual  
Para assinar o contrato, deverá o vencedor aceitara condições de garantia mediante 
caução no valor de 5% (cinco por cento) do valor bruto da obra, em uma das 
seguintes modalidades: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária, O seguro 
deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a 
cobertura por mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato. A caução deverá ser 
depositada na conta caução da Caixa Econômica Federal, apresentar a comprovação 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

                        Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

a Prefeitura municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente 
desta.  
12.2. Seguro Risco de Engenharia  
A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, 
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 5 (cinco) 
dias úteis após a assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Início de 
Serviço, a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo o 
Município como BENEFICIÁRIO, no valor da contratação. O seguro deverá ter 
vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura 
por mais 02 (dois) anos após a vigência do contrato.  
b) Coberturas Mínimas  
12.2.1 Cobertura Básica 
Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos inerentes à construção ou erro 
de execução ou de projeto e sabotagens; riscos da natureza (danos causados por 
vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);  
12.2.3. Coberturas Especiais  
Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e 
/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios 
de transporte. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou 
greve patronal (lockout).  
Desentulho do local: cobre despesas com retirada de entulho do local.  
Obras concluídas: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e 
andaimes existentes no local da construção.  
Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e 
andaimes existentes no local da construção.  
Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências 
de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. 
Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos causados 
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.  
13.2.4 Coberturas Adicionais  
Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro 
de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo e retificação.  
Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre 
gastos com honorários de advogados.  
Responsabilidade Civil Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados 
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou 
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços 
durante o prazo de vigência de apólice.  
Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do 
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no 
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de 
execução ou testes.  
13.2.5. Manutenção Simples, Ampla e Garantia Manutenção simples: garante danos 
causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e 
verificação realizados durante o período de manutenção.  
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Manutenção ampla: além da cobertura pra manutenção simples, ou seja, para os 
empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – ORDEM DE SERVIÇO 
1 - A expedição de ordem de serviços dos serviços ora contratadas será vinculada a 
assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – FORO 

1 - Eleger-se-á o Foro da Comarca de São Desidério - BA, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para a solução de dúvidas ou questões 
decorrentes do presente Contrato. 
 

2 - E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 
(Quatro) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas 
a que tudo assistiram, sendo o original transcrito em livro próprio da CONTRATANTE. 
 

São Desidério (BA), ___/___/___2.017. 
 

___________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS : 
 
1 – ________________________________ 
 
 
2 – ________________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017. 
 

ANEXO - III 
 
A 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de São Desidério  -  Bahia. 
Ref. Tomada de Preços Nº 005/2017. 
 

Modelo de CREDENCIAL 
 
 
(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA – AV., RUA, 
NÚMERO, BAIRRO CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n. º 
(NÚMERO DO C.N.P.J.), neste ato representado pelo seu (NOME DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., 
NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, 
MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e constituir seu bastante 
procurador o (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA 
IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – AV., 
RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), a quem confere poderes legais e 
especiais para representa-la junto a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais, 
Empresas de Economia Mista, Fundações ou Autarquias, podendo para tanto 
apresentar documentos, firmar proposta, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, 
impugnar, transigir, apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar contrato e 
tudo mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento do Mandato. 
 
                                                     (MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA) 
 
 

                                 (ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
Obs: em papel timbrado da Empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº     /2017. 
 
 

ANEXO – IV 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

 
 
 

                                   Declaramos para os devidos fins que recebemos o Edital do 
Processo de Licitação – Tomada de Preços nº 005/2017, instaurado por essa 
Comissão Permanente de Licitação em ----/---/---, e que recebemos todos os 
documentos referentes ao mesmo, sendo de nosso total conhecimento todas as 
informações e as condições para participação no certame bem como para o 
cumprimento das obrigações e direitos na execução do objeto desta licitação, se 
nossa Empresa for a adjudicatária. 
                                    Declaramos ainda, nossa concordância e aceitação com todas 
as exigências e condições constantes do referido Edital. 
 
 
                                          (Cidade) – (Estado), Dia de Mês de Ano. 
 
 
                                          ______________________________          
                                                 (Nome do Responsável) 
                                                   CPF: 
                                                   Cargo 
 
 
Obs: em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017. 

 
 

ANEXO - V 
 
 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 
 

                                Declaramos, para os devidos fins, nos termos do inciso V do 
Artigo 27 da Lei Nº 8.666/93, que a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº, situada à, Bairro, no município de, Estado da Bahia, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. , portador da Carteira de Identidade nº -SSP/, e do CPF nº , 
não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, 
em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos. 
 

 Local e Data 
 

__________________________________________ 
                                     Responsável 
                                     RG- 
                                 

 
 
 

Obs: em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017. 

 
ANEXO – VI 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 
 

(Cidade) – (Estado), Dia de Mês, Ano. 
 
A 
Prefeitura Municipal de São Desidério - BAHIA 
Att. Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Tomada de Preços n. º 005/2017. 
  
Prezados Senhores, 
 
Conforme a Tomada de Preços n°    /2017, CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS 
POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS, NAS LOCALIDADES DE 
GUARÁ, PONTE DE MATEUS E FURQUILHA com área total construída por 
unidade = 812,76 m², nosso preço global é de R$ 000.000,00 (Valor total para 
entrega do objeto licitado). 
        A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e o prazo de execução dos 
serviços é de 90 (noventa) dias. 
 
        O pagamento deverá ser efetuado mediante medição e aprovação da 
fiscalização municipal. 
 
        Caso nossa Empresa seja adjudicatária no processo, indicamos o Sr...., RG nº..., 
CPF, representante legal da Empresa, para assinatura do respectivo Contrato. 
                                           
                                              Atenciosamente, 
 
                                             _________________________________ 
                                                      Responsável / Cargo. 
                                                      CPF 
 
Obs: em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017. 
 
 

ANEXO – VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
A 
Prefeitura Municipal de São Desidério - Bahia. 
At. Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preços nº.005/2017. 
 
 
                                             Declaramos para os devidos fins que inexiste fato 
superveniente impeditivo de licitar no período de validade do Registro Cadastral, 
comprometendo-me a manter atualizado as certidões negativas de debito perante a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal e principalmente com relação ao INSS e 
FGTS, durante a execução do Contrato, caso nos seja adjudicado. 

 
 

Cidade – Estado, Dia de Mês de Ano. 
 

 
____________________________ 

Nome da Empresa Participante. 
Nome do Sócio Representante. 

Função do Sócio Representante. 

 
 
 
Obs; em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº     /2017.  

 
ANEXO - VIII 

 
 DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 

 
 
A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preços Nº     /2017. 
São Desidério - BA 

 
 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de 
Preços nº     /2017, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as 
penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a Empresa que 
representa não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, 
que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de 
recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo e concordando com o 
prosseguimento do procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes 
de Proposta de Preços dos proponentes habilitados. 

 

                                              LOCAL E DATA 

 
                                            ________________________________________ 
                                                    (assinatura do representante legal do proponente). 
 
 
Obs: em papel timbrado da empresa. Este documento somente será apresentado 
após o julgamento da fase de Habilitação dos licitantes, se houver concordância com 
todos os atos praticados pela Comissão de Julgamento. 
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ANEXO - IX 
 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para 

os devidos fins, que tem conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e 

compromete-se a cumprir integramente as e exigências nele estabelecidas, 

assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os 

documentos e informações prestadas pela empresa, prepostos ou procuradores, bem 

como pela correção e suficiência da proposta apresentada.  

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO - X 
 

 
 
 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 

8.666/93.  

 

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para 

os devidos fins, que não possuir em seus quadros, servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, 

da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO - XI 
 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
Nº123/06 

 
 

 

____________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para 

fins do disposto na Lei Complementar nº 123/06, ser ___________________ 

(microempresa/empresa de pequeno porte).  

xxxxxxx, de de 2017.  

 

 

 

____________________________________ 
Representante legal 

RG nº 
CPF nº 
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ANEXO XII 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Imagem meramente ilustrativa 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
COBERTAS COM VESTIÁRIOS, NAS LOCALIDADES 

DE GUARÁ, PONTE DE MATEUS E FORQUILHA 
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1 INTRODUÇÃO 
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1.1    INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de unidades de Quadra 
Coberta com Vestiário, a serem implantadas nas localidades de Guará, Ponte de 
Mateus e Forquilha. Como parte das ações da Prefeitura Municpal de São Desidério, 
através da Secretaria Municpal de Cultura Esporte e Lazer, para o fomento das 
atividades esportivas e fortalecimento de vínculos comunitários. 

1.2   OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), 
tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto 
arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 
portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 
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2   ARQUITETURA 
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2.1 CONSIDERAÇÓES GERAIS 

As Quadras Cobertas com Vestiários visam atender a demanda de espaço para práticas 
esportivas, bem como eventos comunitários nas localidades onde são implantadas. O 
referido projeto apresenta uma área total de 812,76 m2 de cobertura, para implantação em 
terrenos de 30x41 metros quadrados. 
A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente encontrados no 
comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. 
As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e pilares 
em concreto armado e arco metálico treliçado. A cobertura será em telha metálica curvada. 
Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente á abrasão nos vestiários e 
concreto polido na quadra. O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita 
a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas são 
especificadas em madeira pintada. As esquadrias são do tipo basculante, em alumínio, 
opção que possibilita regular a ventilação natural. 

2.2 PARÁMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados 
alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 
edificação das melhores condições: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência 
de vegetação, mananciais de água e etc. 

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, com vias 
de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego ou 
zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o 
conforto ambiental dos seus usuários (conforto hidrotérmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar); 

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, á 
insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes; 

• Adequação ao clima regional: 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; 

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção 
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário 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 aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais; 

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação aos 
alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-se 
preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando 
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necessárias, localizadas a urna distância de no mínimo 300m dos mananciais. 

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos  
requisitos  de  conforto  ambiental  e  dinâmica  de  utilização da  quadra  quanto  á: 
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minimização da carga térmica e consequente redução do consumo de energia 
elétrica. A correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos 
favoráveis, considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de 
localidade do Município. 

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 
condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

· Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e 
nas necessidades operacionais cotidianas básicas; 

· Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da 
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do 
projeto; 

· Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos 
foram pensados sob o ponto de vista do usuário; 

· Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado 
levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom 
funcionamento do vestiário; 

· Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de arco 

treliçado metálico. Nos vestiários será utilizada uma laje impermeabilizada; 

· Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O 
posicionamento das janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, 
amenizando assim o calor em áreas mais quentes do país. 

· Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes 
do partido arquitetônico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles 
permitem a identificação da tipologia Quadra Coberta com Vestiário; 

· Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: 
intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e 
intempéries; 

· Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com 

destaque para a estrutura em amarelo e volumes dos vestiários em azul e amarelo; 

· Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso. Foram observadas as 
características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de 
manutenção. 

2.4 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 
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Quadra Coberta:  Quadra poliesportiva com arquibancadas.  

Vestiários:  Vestiário masculino com sanitário de PNE; Vestiário feminino com sanitário 
de PNE; Depósito. 

2.5   ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida”. 
O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050-Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços 
com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o 
especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, 
sinalizações visuais e táteis. Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o 
projeto prevê: 
· Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno 
escolhido; 

· Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade 
especiais; 

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes 
usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / 
fechamento de cada ambiente. 

2.6   REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
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3   SISTEMA CONSTRUTIVO 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Em virtude do grande número de localidades a serem atendidos e da maior agilidade 
na análise de projeto e fiscalização das obras, optou-se pela utilização de um projeto-
padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no sistema 
construtivo adotado: 

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do 
município, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050; 

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes; 

• O emprego adequado de técnicas 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 todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a 
saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica. 

• Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme 
NBR 7171); 

3.2 VIDA UTIL DO PROJETO 
 

Sistema Vida Útil mínima 
(anos) 

Estrutura ≥ 50 

Pisos Internos ≥ 13 

Vedação vertical externa             ≥ 40 

Cobertura ≥ 20 

HIdrossanitário 
 

≥ 40 

3.3    REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
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- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, 
SEAP -Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 
- Códigos,  Leis,  Decretos,  Portarias e  Normas  Federais,   Estaduais e 

Municipais,inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações - Procedimento. 
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4   ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
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4.1    SISTEMA ESTRUTURAL 

4.1.1    Considerações Gerais 

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

composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre 

os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser consultado o 

projeto executivo de estruturas. 

Quanto á resistência do concreto adotada: 
 

Estrutura FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Sapatas 
 

25 MPa 

4.1.2   Caracterização e Dimensão dos Componentes

4.1.2.1 Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para urna edificação é função das cargas da 
edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as 
cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada 
terreno. A Prefeitura fornece projetos de fundações básico, baseado em previsões de cargas 
e dimensionamento recomenda-se, a Construtora, utilizando-se ou não do projeto básico 
oferecido pela Prefeitura Municipal de São Desiderio, desenvolver o seu próprio projeto 
executivo de fundações, em total obediência ás prescrições das Normas próprias da ABNT. 
O projeto executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento 
fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações 
elaborado deverá ser apresentado para validação da Prefeitura Municpal de São Desidério, 
através de seu departamento de Engenharia. 

Deverá ser adotada urna solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a 
capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação 
destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de execução. 

4.1.2.2 Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata 

O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de blocos sobre estacas. 
Como alternativa, apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se julgue ser 
mais adequada. A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm², 
considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de resistência do solo do terreno onde será 
executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser recalculadas pelo 
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proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações, 
disponibilizamos as cargas das fundações em prancha própria. 

 

A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para estacas. 

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para 
determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico. 

4.1.2.3   Vigas   

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm. 

4.1.2.4  Pilares 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm e 
15x40cm. 

4.1.3 Sequência de execução 

4.1.3.1 Vigas 

Para a execução de vigas de fundações (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 haja facilidade na sua remoção. Não será admitida 
a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 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 conforme 
norma para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

4.1.3.2 Pilares 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 
madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 
encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão 
ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da 
norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a 
fissuração da peça estrutural. 

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

prova; 

- ABNT  NBR  5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão; 
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- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

 

 

 

 

 

 

4.2   PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÂO 

4.2.1    Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 
- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 

4.2.1.2 Sequência de execução: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em 
amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas 
conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos 
cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana 
após a execução da alvenaria. 

4.2.1.4       Aplicação no Projeto e Referencias com os desenhos:  

Todas as paredes internas e externas 
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- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.2.1.5     Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; _ ABNT NBR 8041, Tijolo maciço 

para alvenaria -   Forma e dimensões -Padronização; 
_ ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e 

blocos cerâmicos - Procedimento; 

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 7; Blocos cerâmicos para alvenaria 
de vedação - Terminologia e requisitos; 

4.2.2   Vergas e Contra-vergas em concreto 

4.2.2.1 Características e Dimensões do Material 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,1 m x 0,1m (altura e espessura), 
e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

4.2.2.2 Sequência de execução: 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m 
mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 
1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

4.2.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto. 
- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.3    ESTRUTURA DE COBERTURAS  

4.3.1    Estrutura Metálica 

4.3.1.1 Características e Dimensões do Material 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 
posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser adotado nos projetos de 
estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para 
ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo; 
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Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo; 

Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX; Barras redondas para correntes 

– ASTM A36; Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 

Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 

Condições Gerais referência para a execução: 

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos 
de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os 
perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, e com 
estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação 
da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de São Desidério, principalmente quando perfis laminados 
tenham que ser substituídos por perfis de chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de 
peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer 
outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas 
nos Documentos de PROJETO. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido 
entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento 
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos 
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do 
esforço admissível na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força 
cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% 
de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á 
critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto 
quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas 
de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As 
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, 
rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas. 

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

                        Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O 
diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no 
mínimo Ø1/2”. 

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de 
tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o 
aperto. 

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” 
superior ao diâmetro nominal dos parafusos. 

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para 
espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém 
admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas considerando-se a 
hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão admissível 
correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / 
cm²), 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como tipo 
atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura 
por tração. 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão 
indicados na tabela seguinte: 

 
 

Parafusos (Ø) Força de tração (t) 

1/2” 5,40 

5/8” 8,60 

3/4” 12,70 

7/8” 17,60 

1” 23,00 

1 1/8” 25,40 

1 1/4” 32,00 

1 3/8” 38,50 
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1 1/2” 46,40 

 
Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem 

conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela 
anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo 
aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas deverão 
ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de tração 
indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a 
reproduzir suas condições de uso. 

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das 
correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos 
parafusos ASTM A394. 

Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 
armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos 
provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de 
acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

Montagem: 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 
especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se 
evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser 
reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 
estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser 
suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de 
montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, 
ainda, esforços devidos ao vento. 
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Garantia: 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos 
quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a 
partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 
laminação, furos, etc.. 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com 
as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer 
epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também 
com 40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos 
fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de 
arquitetura. 

Inspeção e testes: 

Todos os serviços executados estão sujeitos á inspeção e aceitação por parte da 
FISCALIZACÁO. 

4.3.1.1.1   Normas Técnicas Relacionadas: 

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios; 
_ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
_ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 
_ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas 
metálicas; 
_AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 

4.3.1.2 Aplicação no Projeto 

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta. 

4.4 COBERTURAS 

4.4.1   Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco 
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4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 

- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca. 

- 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento) 

- Modelo de Referencia: 

Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas ST 17/980 
calandrada e reta 

Sequência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima 
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com 
arame de cobre. 

4.4.1.2 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiários. 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 
 

4.4.1.3 Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos. 

4.5   ESQUADRIAS 

4.5.1    Esquadrias de Alumínio 

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material 

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 
requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6 mm. 
Para especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5. 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura. 

4.5.1.2 Sequência de execução 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se 
as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 
movimentos. Observar também os seguintes pontos: 
Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com 
argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou 
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gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 
chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver 
vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

4.5.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas 
na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais das 
janelas / portas. 

4.5.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.5.1.5 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 7; Terminologia; 
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 
classificação; 

4.5.2   Portas de Madeira 

4.5.2.1 Características e Dimensões do Material: 

Madeira 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou 
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 
compensado de 3 mm em ambas as faces. 
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo 
no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 
partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga 
o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 
fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 
segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 
cilindros comuns. 
Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores 
especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

4.5.2.2 Sequência de execução: 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e 
receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 
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4.5.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, 
Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA; 

- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 
- Dobradiças (3 para cada folha de porta); 
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade). 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e 
detalhesQCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01  - Planta, elev. cortes e det. vestiários 
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01  - Planta e elevação vestiário 

4.5.2.4     Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 
simbologia; 
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 

4.6     IMPERMEABILIZAÇÕES 

 4.6.1    Tinta Betuminosa 

4.6.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de 
solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. 

4.6.1.2 Sequência de execução: 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a 
eficiência do produto. 
A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, 
necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. 
A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e 
interfaces com os demais elementos construtivos. 

4.6.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 

- Vigas Baldrame 

- Referências:  

- QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

- 4.6.1.4 Normas Técnicas relacionadas 
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_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto _ ABNT NBR 9574 - Execução 
de impermeabilização – Procedimento _ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de 
polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização 
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 

4.7    ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. 
Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o 
assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 
início do revestimento deve ser maior. 

4.7.1    Pintura de Superfícies Metálicas 

4.7.1.1        Características e Dimensões do Material 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 
especificado em projeto e quadro abaixo. 
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT 
Qualidade: de primeira linha 
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura). 
Acabamento: acetinado 
Fabricante: Coral ou equivalente 

4.7.1.2 Sequência de execução 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente 
Pintura de acabamento 
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento 
perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas 
demãos subsequentes indicados pelo fabricante do produto. 
Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de 
referência. 

4.7.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta; 
- Alambrado metálico do contorno da Quadra; 
- Tabelas, corrimãos, traves. 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ABNT NBR 11702:  Tintas para construção civil - Tintas para edificações não industriais - 
Classificação; 
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_ABNT  NBR  13245:   Tintas para construção civil -  Execução de pinturas em edificações 
não industriais - Prepararão de superfície. 

4.7.2   Paredes externas – Textura ou Grafiato 

4.7.2.1 Características e Dimensões do Material 
As paredes externas receberão revestimento de textura para fachadas sobre 
emboço e acabamento fosco. 

- Modelo de Referencia: Base A textura Texturatto Suvinil, ou equivalente, 

Seqüência de execução: 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 
qualquer 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. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

4.7.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Fachada fundos vestiário – cor azul França. 
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro, acrílica lisa. 
- - Arquibancada – cor cinza grafite.  

Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.7.2.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações não industriais - 
Classificação; 
_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não 
industriais - Prepararão de superfície. 

4.7.3   Paredes internas - áreas molhadas 

Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 30x40cm, e acima dela, pintura com 
tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de 
cores definido no projeto. 

4.7.4   Caracterizarão e Dimensões do Material: 

Cerâmica (30x40cm): 
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca. 
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm. 
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo 
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referência. 

Pintura: 

- As paredes (acima da cerâmica de 30x40cm até o teto) receberão revestimento de pintura 
acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: BRANCO 
GELO. 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água), com 
acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente. 

4.7.5.1 Sequência de execução: 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, 
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A 
última demão de tinta deverá ser feita após as instalações das portas e divisórias quando da 
finalização dos ambientes. 

4.7.5.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Vestiário – Cerâmica branca 30x40 até 2,50m – pintura acrílica cor Branco Gelo acima de 
2,50m. 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.7.6   Piso em Cerâmica 40x40 cm 

4.7.6.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) 

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: 

Cinza.(400mm x 400mm) 

4.7.6.2 Sequência de execução: 

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi 
cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

4.7.6.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. 
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4.7.6.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Vestiários – cor cinza; 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.7.6.5       Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico -Procedimento; 

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia; _ ABNT NBR 
13817, Placas cerâmicas para revestimento - Classificação; _ ABNT NBR 13818, Placas 
cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios; 

4.7.7   Piso em Cimento desempenado (calçada) 

4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm 
de espessura e acabamento camurçado; 
- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura) 

4.7.7.2 Sequência de execução: 

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, 
trago 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve 
ser previsto um trago ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser 
desempenada. 

4.7.7.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- calçadas de acesso e de contorno da quadra e vestiários; 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.7.7.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 12255:1990 - Execução e utilização de passeios públicos. 

4.7.8   Piso industrial polido (quadra) 

4.7.8.1     Caracterizarão e Dimensões do Material: 
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Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra com pintura 

à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e 

branca e verde. 

Estrutura do piso: 

- Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm; 

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: 

· A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e 

que atendam a NBR 7481. 

- Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada 

e engraxada; 

- Sub Base: 

· A sub base de 9cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada 

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm. 

4.7.8.2 Sequência de execução: 

- Preparo da sub-base: 

· A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; 

nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder à 

compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos 100% de 

compactação na energia do proctor modificado. 

- Isolamento da placa e sub-base: 
· O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico 

(espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões 

das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm. 
· As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade 

superior a 3mm em 5m; 

- Colocação das armaduras: 
· A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela 

soldada, nos sentidos transversais e longitudinais. 

- Plano de concretagem: 
· A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e 
posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas 
juntas longitudinais. 

- Acabamento superficial: 
· A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta 
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum 
tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido. 

- Desempeno mecânico do concreto: 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

                        Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

· Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da 
água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o 
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de 
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, 
obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o 
alisamento superficial do concreto. 

- Cura: 
• A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a 

cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante 

- Serragem das juntas: 
• As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 
cm) após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo 
obedecer à ordem cronológica do lançamento; 

- Selagem das juntas: 
· A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 
70% de sua retração final; 
· Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no 
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo 
neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para 
receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, 
manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde 
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando 
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 

4.7.8.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Piso da quadra poliesportiva coberta. 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes 

4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 
_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto. 
_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 
_NBR 11578 - Cimento Portland Composto. 
_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 
_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno. 
_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos. 
_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos. 
_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone - 
Método de Ensaio. 
_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for 
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Curing Concrete. 
_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL 
Floo Levelness Numbers. 
_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing 
Surfaces. 

 

4.7.9   Forros – PVC 

4.7.9.1 Características e Dimensões do Material: 
- Forro rígido de PVC branco – réguas: 3,0 x 0,2 metros 

4.7.9.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Forros do vestiário e depósito. 

- Referências: 

QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes. 

4.7.10 Louças 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos 
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as 
seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

4.7.10.1 Caracterização do Material: 

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais). 

4.7.10.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

-Vestiários Masculino e Feminino. 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes. 

4.7.11 Metais / Plásticos 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga 
e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de 
marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram 
incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui 
especificadas. 

4.7.11.1 Caracterização do Material: 

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.3 (louças e metais). 

4.7.11.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
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- Vestiários Masculino e Feminino. 

- Referências:  

- QCOB_Nova-ARQ_05_R00– Plantas, elevações e detalhes vestiários

4.7.12 Bancadas em granito 

4.7.12.1 Características e Dimensões do Material: 

Granito cinza andorinha, acabamento Polido 

- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Espessura do granito: 20mm. 

4.7.12.2 Sequência de execução: 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada 
pela marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no 
reboco, para o chumbamento dentro da parede. 
- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 
bancadas. 

4.7.12.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Vestiários; 

- Referências:  

- QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes. 

4.7.13 Elementos Metálicos 

4.7.13.1     Alambrados da quadra coberta 

4.7.13.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, 
tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de 
Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2”. 

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm; 
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”; 
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16” 
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”) 
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”); -Tela de arame 
galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com 
espaçamento de 2”. 
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4.7.13.1.2 Sequência de execução: 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em 
cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver 
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, 
ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e 
amarrada no requadro do portão. 

4.7.13.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: - Alambrado da 

quadra; 

- Referências: 
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_R00 – Planta, fachadas, cortes e detalhes.  
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5   HIDRÁULICA 
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5.1    INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto da Quadra Coberta com 
Vestiários foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da 
escola para o reservatório previsto para a Quadra . 

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 reservatório, 
que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso 
de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a 
pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é 
equivalente a dois consumos diários da edificação. 
A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto, 
com capacidade para 3.000L A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de 
distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto. 

5.1.2 Ramal Predial (somente em quadras externas a escola) 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou 
concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da 
concessionária local de água e esgoto. 
A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para 
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao 
local do hidrômetro de consumo. 

5.1.3 Reservatório 

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de 
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-
bomba. A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a 
instalação dos conjuntos motor-bomba (não financiado pelo FNDE). 

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 
- ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para 

sistemas prediais de água fria - Requisitos; 
ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna; 
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ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água - Tipos - Padronização; 
ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre -

Requisitos; 
ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica - Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: 
Requisitos e métodos de ensaios; 

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 
Procedimentos para instalação; 

- ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de 
ensaio; 

- ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: 
Registros de pressão; 

- ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

- DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

- EB-368/72 - Torneiras; 

- NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

5.2   INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 
desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – 
Projeto e execução. 
As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora 
das projeções dos pátios. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser 
em PVC rígido. 
A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual 
de destinação de esgotos sanitários. 
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

5.2.1   Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de 
uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 
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· 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 
· 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum 
dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo 
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e 
compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser 
instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber 
camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de 
veículos aplicar camada de 10cm de 

concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala 
recoberta com solo normal. 

5.2.2 Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. 
As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de 
terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos 
tubos de ventilação. 

5.2.3 Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental 
vigente permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. 
Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a 
serem construídos conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento 
ao sumidouro, nos casos onde houver necessidade, está prevista a execução de rede 
de infiltração, com 3 valas de 10 metros de comprimento (itens não financiados pelo 
FNDE). 
O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em urna população de projeto de 
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 - Projeto, construção e operação 
de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades 
de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 
construção e operação. 

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas 

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

- ABNT NBR 7362-2,  Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2: 
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 

- ABNT NBR 7367,  Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 
sistemas de esgoto sanitário; 

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas 
de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores - 
Padronização; 
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- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 
esgoto sanitário - Especificação; 

- ABNT  NBR  9648,   Estudo  de  concepção  de sistemas  de  esgoto sanitário  -
Procedimento; 

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento; 

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento; 

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação 
de água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento; 

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – 
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC; 

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança 
e Medicina do Trabalho: 

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário. 

5.3    SISTEMAS DE PROTECÁO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 
de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros 
do país. São exigidos os seguintes sistemas: 

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 
advertem os usuários da edificação. 

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores 
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autónomos, com 
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e 
detalhes indicados no projeto. 

• SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, 
concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

5.3.1    Normas Técnicas Relacionadas 

- NR 23 - Proteção Contra Incêndios; 

- NR 26 - Sinalização de Segurança; 
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- ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

- ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios; 

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminarão de emergência; 

- ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

- ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 7; 
Princípios de projeto; 

- ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 

- ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 



 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28 

 

 
 
 

 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (0xx77)3623.2145 e-mail: licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

6   ELÉTRICA 
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6.1    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de 
tomada, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento á edificação 
foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 
110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de 
tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro 
geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja 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. 

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme 
especificado no projeto. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 
sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem 
lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores 
eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmónica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se 
melhor a iluminarão natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se 
fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

6.1.1    Normas Técnicas Relacionadas 

- NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

- ABNT NBR 5382, Verificarão de ilumináncia de interiores; 

- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 5413, Ilumináncia de interiores; 

- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

- ABNT NBR 5461, Iluminação; 

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminarão de emergência; 

- ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminarão geral; 

- ABNT NBR IEC 60669-2-1,  Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 
similares - Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 
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- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2: 
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos ¡solados com polícloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1: 
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
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7   ANEXOS 
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ANEXO XIII 
 

( planilha, cronograma e planta) 
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Obra: Quadra poliesportiva coberta com vestiário

Data de preço: SINAPI jan/2017 com desoneração

Planilha Orçamentária 

Construção de 03 Quadras Poliesportivas Cobertas com Vestiários um 3,00             

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM 

BDI (R$) 

 PREÇO COM 

BDI (R$) 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.858,71            

1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 4,50             273,71            341,32            1.535,92            

1.2 73847/001 SINAPI Aluguel de Container/Escritorio- Inclusive Instalações Elétricas MÊS 5,00             507,00            632,23            3.161,15            

1.3 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) m² 810,03          4,12                5,14                4.161,64            

Subtotal 8.858,71            

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.875,60

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00          90,63              90,63              10.875,60

10.875,60

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.733,08            

3.1 FUNDAÇÕES -               

3.1.1 55835 SINAPI
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre 

baldrames)
m³ 13,20            44,32              55,27              729,52               

3.1.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m m³ 41,08            50,10              62,47              2.566,46            

3.1.3 94097 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 50,00            4,07                5,08                253,76               

3.1.4 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m³ 26,64            37,99              47,37              1.262,03            

3.2 ARQUIBANCADAS -               -                  

3.2.1 55835 SINAPI
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre 

alvenarias)
m³ 16,67            44,32              55,27              921,30               

Subtotal 5.733,08            

4 FUNDAÇÕES 24.857,63          

4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS -               

4.1.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 16,20            19,30              24,07              389,89               

4.1.2 5651 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 32,00            38,59              48,12              1.539,90            

4.1.3 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 126,45          10,39              12,96              1.638,33            

4.1.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 149,82          7,93                9,89                1.481,53            

4.1.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 73,64            10,39              12,96              954,10               

4.1.6 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 6,56             396,04            493,86            3.239,73            

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES -               

4.2.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m³ 1,69             19,30              24,07              40,67                

4.2.2 5651 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 134,40          38,59              48,12              6.467,56            

4.2.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 245,27          9,79                12,21              2.994,29            

4.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 169,82          10,39              12,96              2.200,24            

4.2.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 7,92             396,04            493,86            3.911,39            

Subtotal 24.857,63          

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

BDI = 24,70 %

Subtotal item 1.0

1.475.481,04R$                          
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5 SUPERESTRUTURA 190.976,61        

5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -               

5.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento
m² 28,39            35,86              44,72              1.269,53            

5.1.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 76,36            8,36                10,42              796,05               

5.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 37,00            12,46              15,54              574,89               

5.1.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 1,45             396,04            493,86            716,10               

5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES

5.2.1 92467 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada 

com reaproveitamento
m² 47,69            56,35              70,27              3.351,10            

5.2.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 89,09            10,37              12,93              1.152,06            

5.2.3 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 9,27             8,36                10,42              96,64                

5.2.4 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 56,73            12,46              15,54              881,45               

5.2.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 2,74             396,04            493,86            1.353,18            

5.3 CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

5.3.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento
m² 4,68             35,86              44,72              209,28               

5.3.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 14,23            8,36                10,42              148,35               

5.3.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 3,67             12,46              15,54              57,02                

5.3.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 0,23             396,04            493,86            113,59               

5.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

5.4.1 92467 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada 

com reaproveitamento
m² 14,27            56,35              70,27              1.002,73            

5.4.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 29,90            10,37              12,93              386,65               

5.4.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,44            12,46              15,54              208,83               

5.4.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 0,86             396,04            493,86            424,72               

5.5 PISO PARA QUADRA

5.5.1 92526 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
m² 10,80            16,59 20,69              223,43               

5.5.2 85662 SINAPI Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação m² 745,00          9,34                11,65              8.677,00            

5.5.3 92779 SINAPI
Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com 

fornecimento e instalação
kg 643,46          6,82                8,50                5.472,33            

5.5.4 68325 SINAPI
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo 

polimento com desempenadeira elétrica
m² 745,00          40,03              49,92              37.188,47          

5.5.5 74121/1 SINAPI
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm, para 

junta de dilatação
ml 96,00            17,39              21,69              2.081,79            

5.6 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS

5.6.1 92526 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
m² 20,04            16,59 20,69              414,58               

5.6.2 85662 SINAPI Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação m² 228,16          9,34                11,65              2.657,37            

5.6.3 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 6,35             396,04            493,86            3.136,02            

5.7 CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES

5.7.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento
m² 47,12            35,86              44,72              2.107,08            

5.7.2 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 4,34             396,04            493,86            2.143,36            

5.8 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

5.8.1 93186 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 25,90            51,24              63,90              1.654,91            

5.9 ESTRUTURA METÁLICA

5.9.1 73970/1 SINAPI Estrutura metálica para colunas e travamentos kg 1.984,13       8,90                11,10              22.020,47          

5.9.2 72113 SINAPI Estrutura metálica em arco; vão de 23,40m m² 744,52          80,66              100,58            74.886,07          

5.9.3 C1601 SEINFRA Lanternim em estrutura metálica m² 206,40          22,08              27,53              5.682,97            

5.9.4 73970/1 SINAPI Estrutura metálica para telhas do vestiário kg 891,00          8,90                11,10              9.888,59            

Subtotal 190.976,61         
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6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 20.600,33          

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -               

6.1.1 87503 SINAPI
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; 

assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 190,58          50,97              63,56              12.113,19          

6.2 ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS

6.2.1 87495 SINAPI
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; 

assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 114,58          59,40              74,07              8.487,15            

Subtotal 20.600,33          

7 ESQUADRIAS 14.331,43          

7.1 PORTAS DE MADEIRA -               

7.1.1 90843 SINAPI
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm - 

PM-1, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura
un 3,00             653,96            815,49            2.446,46            

7.1.2 74139/2 SINAPI
Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-2, dimensões 60x160cm, 

espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças
un 4,00             465,07            579,94            2.319,77            

7.1.3 74139/1 SINAPI
Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-3, dimensões 90x160cm, 

espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças
un 2,00             465,07            579,94            1.159,88            

7.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

7.2.1 C1898 SEINFRA Peças de apoio para PNE em aço inox para WC em PM3 e paredes m 9,20             196,13            244,57            2.250,08            

7.2.2 74046/2 SINAPI Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro un 6,00             29,60              36,91              221,47               

7.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

7.3.1 94559 SINAPI
Janela basculante de alumínio, dimensões 50x50cmm, JA-1, exceto vidro 

miniboreal
m² 0,50             580,98            724,48            362,24               

7.3.2 94559 SINAPI
Janela basculante de alumínio, dimensões 50x160cmm, JA-2, exceto vidro 

miniboreal
m² 5,60             580,98            724,48            4.057,10            

7.4 VIDROS

7.4.1 84959 SINAPI Vidro fantasia miniboreal 6mm - fornecimento e instalação m² 3,82             132,73            165,51            632,26               

7.4.2 85005 SINAPI Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura, fornecimento e instalação m² 2,70             262,01            326,73            882,16               

Subtotal 14.331,43          

8 SISTEMAS DE COBERTURA 65.069,77          

8.1 94213 SINAPI
Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em 

arco)
m² 819,82          34,31              42,78              35.075,65          

8.2 94213 SINAPI
Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento 

lateral)
m² 165,00          34,31              42,78              7.059,45            

8.3 94213 SINAPI Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco) m² 208,32          34,31              42,78              8.912,88            

8.4 94213 SINAPI Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) m² 145,78          34,31              42,78              6.237,13            

8.5 94449 SINAPI Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação m² 78,66            37,64              46,94              3.692,07            

8.6 94231 SINAPI Rufo metálico m 31,68            22,21              27,70              877,41               

8.7 94227 SINAPI Calha galvanizada para vestiário m 16,80            31,91              39,79              668,50               

8.8 94227 SINAPI Calha galvanizada para quadra m 64,00            31,91              39,79              2.546,67            

Subtotal 65.069,77          

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.025,69            

9.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos m² 202,55          8,02                10,00              2.025,69            

Subtotal 2.025,69            

10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 24.965,57          

10.1 REVESTIMENTO INTERNO -               

10.1.1 87905 SINAPI Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 197,74          5,84                7,28                1.440,04            

10.1.2 87535 SINAPI
Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), 

espessura 2cm
m² 197,74          22,79              28,42              5.619,60            

10.1.3 87529 SINAPI Reboco de parede com argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), espessura 0,5cm m² 33,98            26,16              32,62              1.108,48            

10.1.4 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura 

inteira das paredes
m² 99,36            37,48              46,74              4.643,84            

10.2 REVESTIMENTO EXTERNO

10.2.1 87905 SINAPI Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 243,15          5,84                7,28                1.770,74            

10.2.2 87792 SINAPI
Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia), espessura 2,5cm
m² 243,15          25,93              32,33              7.862,18            

10.3 REVESTIMENTO TETO

10.3.1 C4468 SEINFRA Forro de PVC m² 56,15            36,00              44,89              2.520,69            

Subtotal 24.965,57          
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11 PAVIMENTAÇÃO 5.851,75            

11.1 87630 SINAPI Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm m² 58,15            29,25              36,47              2.121,01            

11.2 87251 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm 

antiderrapante
m² 58,15            30,11              37,55              2.183,37            

11.3 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm m 0,86             69,86              87,12              74,92                

11.4 94991 SINAPI Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural m³ 1,82             439,70            548,31            997,92               

11.5 C4624 SEINFRA
Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de 

cimento, cal e areia; espessura 3cm
m² 5,85             65,05              81,12              474,54               

Subtotal 5.851,75            

12 PINTURAS E ACABAMENTOS 38.171,35          

12.1 79460 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos m² 47,12            34,97              43,61              2.054,79            

12.2 73865/1 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura metálica m² 301,08          7,31                9,12                2.744,52            

12.3 73924/3 SINAPI Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos m² 301,08          20,68              25,79              7.764,24            

12.4 74145/1 SINAPI Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos m² 984,82          13,92              17,36              17.094,74          

12.5 41595 SINAPI Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva m 275,60          8,54                10,65              2.934,97            

12.6 88495 SINAPI Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA m² 68,76            7,13                8,89                611,35               

12.7 88487 SINAPI Pintura PVA, 2 demãos m² 68,76            7,11                8,87                609,64               

12.8 88485 SINAPI Fundo selador acrílico para grafiato m² 243,15          1,92                2,39                582,16               

12.9 88423 SINAPI Pintura texturizada acrílica (grafiato) m² 243,15          12,45              15,53              3.774,94            

Subtotal 38.171,35          

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.992,49            

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC -               

13.1.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação m 38,90            3,21                4,00                155,71               

13.1.2 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação m 35,76            11,34              14,14              505,68               

13.1.3 89504 SINAPI Curva PVC 45º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação un 4,00             14,15              17,65              70,58                

13.1.4 89489 SINAPI Curva PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação un 22,00            5,22                6,51                143,21               

13.1.5 89503 SINAPI Curva PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação un 8,00             15,78              19,68              157,42               

13.1.6 90373 SINAPI
Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento 

e instalação
un 18,00            9,52                11,87              213,69               

13.1.7 89617 SINAPI Tê PVC soldável 25mm, fornecimento e instalação un 10,00            4,49                5,60                55,99                

13.1.8 89625 SINAPI Tê PVC soldável 50mm, fornecimento e instalação un 8,00             13,51              16,85              134,78               

13.1.9 89627 SINAPI Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm, fornecimento e instalação un 6,00             13,30              16,59              99,51                

13.1.10 89534 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação un 8,00             2,89                3,60                28,83                

13.1.11 90375 SINAPI Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm, fornecimento e instalação un 4,00             6,53                8,14                32,57                

13.2 REGISTROS E OUTROS

13.2.1 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação un 6,00             62,77              78,27              469,65               

13.2.2 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto Ø 2", fornecimento e instalação un 4,00             62,77              78,27              313,10               

13.2.3 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação un 8,00             63,54              79,23              633,88               

13.2.4 89538 SINAPI
Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x ¾" com bolsa-rosca para registro, 

fornecimento e instalação
un 8,00             2,66                3,32                26,54                

13.2.5 89553 SINAPI
Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro, 

fornecimento e instalação
un 12,00            3,85                4,80                57,61                

13.2.6 89610 SINAPI
Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro, 

fornecimento e instalação
un 8,00             12,86              16,04              128,29               

13.2.7 94707 SINAPI
Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa dágua, 

fornecimento e instalação
un 4,00             42,25              52,69              210,74               

13.2.8 86884 SINAPI Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação un 10,00            6,21                7,74                77,44                

13.2.9 C3442 SEINFRA Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 1000L, fornecimento e instalação un 3,00             394,89            492,43            1.477,28            

Subtotal 4.992,49             
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14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.538,21            

14.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação m 24,68            13,21              16,47              406,55               

14.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação m 9,50             19,39              24,18              229,70               

14.3 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação m 28,58            37,27              46,48              1.328,28            

14.4 89728 SINAPI Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação un 6,00             8,00                9,98                59,86                

14.5 89811 SINAPI Curva curta PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação un 18,00            23,92              29,83              536,91               

14.6 89726 SINAPI Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação un 5,00             6,04                7,53                37,66                

14.7 89724 SINAPI Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação un 10,00            5,38                6,71                67,09                

14.8 89783 SINAPI Junção PVC simples 40mm, soldável, fornecimento e instalação un 6,00             8,10                10,10              60,60                

14.9 89709 SINAPI Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm, fornecimento e instalação un 8,00             7,66                9,55                76,42                

14.10 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação un 6,00             45,24              56,41              338,49               

14.11 74104/1 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm, incluindo escavação un 5,00             128,98            160,84            804,19               

14.12 73795/2 SINAPI Válvula de retenção vertical para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação un 8,00             59,39              74,06              592,47               

Subtotal 4.538,21            

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.035,34            

15.1 89578 SINAPI
Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo 

condutor vertical)
m 10,40            21,46              26,76              278,31               

15.2 89512 SINAPI
Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo 

de encaminhamento)
m 94,00            36,85              45,95              4.319,48            

15.3 83447 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm, fornecimento e instalação un 8,00             144,10            179,69            1.437,54            

Subtotal 6.035,34            

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6.941,29            

16.1 95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação un 6,00             154,61            192,80            1.156,79            

16.2 40729 SINAPI
Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e 

instalação
un 6,00             213,63            266,40            1.598,38            

16.3 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação un 6,00             99,58              124,18            745,06               

16.4 86942 SINAPI Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente un 2,00             151,22            188,57            377,14               

16.5 C1151 SEINFRA
Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou 

equivalente
un 2,00             58,28              72,68              145,35               

16.6 86906 SINAPI
Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou 

equivalente
un 8,00             33,24              41,45              331,60               

16.7 86913 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira un 1,00             13,19              16,45              16,45                

16.8 9535 SINAPI
Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou 

equivalente
un 8,00             60,98              76,04              608,34               

16.9 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO
un 6,00             25,49              31,79              190,72               

16.10 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVAT
un 6,00             53,27              66,43              398,57               

16.11 C4642 SEINFRA Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação un 2,00             550,48            686,45            1.372,90            

Subtotal 6.941,29            

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.175,17            

17.1 72553 SINAPI Extintor PQS (6kg), fornecimento e instalação un 2,00             144,80            180,57            361,13               

17.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação un 2,00             264,08            329,31            658,62               

17.3 C1039 SEINFRA Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm m 2,00             19,09              23,81              47,61                

17.4 C4641 SEINFRA Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Saída de emergência" un 2,00             14,32              17,86              35,71                

17.5 C4649 SEINFRA Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Extintor de incêndio" un 2,00             28,91              36,05              72,10                

Subtotal 1.175,17            

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 13.678,25          

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -               

18.1.1 74131/4 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação un 1,00             329,38            410,74            410,74               

18.1.2 C3579 SEINFRA Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação un 1,00             68,74              85,72              85,72                

18.1.3 74130/1 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação un 7,00             13,07              16,30              114,09               

18.1.4 74130/1 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A, fornecimento e instalação un 8,00             13,07              16,30              130,39               

18.1.5 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 40A, fornecimento e instalação un 2,00             85,72              106,89            213,79               

18.1.6 C4562 SEINFRA
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e 

instalação
un 4,00             106,63            132,97            531,87                
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18.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação m 19,80            5,98                7,46                147,65               

18.2.2 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação m 21,69            7,15                8,92                193,39               

18.2.3 91866 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável  Ø20mm (1/2"), fornecimento e instalação m 5,00             4,72                5,89                29,43                

18.2.4 91867 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável  Ø25mm (3/4"), fornecimento e instalação m 113,35          5,75                7,17                812,75               

18.2.5 91868 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável  Ø32mm (1"), fornecimento e instalação m 17,54            7,88                9,83                172,35               

18.2.6 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável  Ø50mm (1.1/2"), fornecimento e instalação m 7,02             9,57                11,93              83,78                

18.2.7 93009 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável  Ø60mm (2"), fornecimento e instalação m 23,10            13,86              17,28              399,25               

18.2.8 95811 SINAPI Condulete em PVC tipo LB de ¾", inclusive acessórios un 5,00             10,13              12,63              63,16                

18.2.9 95812 SINAPI Condulete em PVC tipo TB de ¾", inclusive acessórios un 10,00            11,93              14,88              148,77               

18.2.10 95817 SINAPI Condulete em PVC tipo XA de ¾", inclusive acessórios un 5,00             23,37              29,14              145,71               

18.2.11 C0478 SEINFRA Bucha e arruela de aço galvanizado 1/2", fornecimento e instalação cj 5,00             1,05                1,31                6,55                  

18.2.12 C0482 SEINFRA Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação cj 13,00            2,74                3,42                44,42                

18.2.13 93019 SINAPI Curva 135º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação un 2,00             23,27              29,02              58,04                

18.2.14 91887 SINAPI Curva 90º PVC curta rosca 1/2", fornecimento e instalação un 1,00             5,84                7,28                7,28                  

18.2.15 91887 SINAPI Curva 90º PVC longa rosca 1/2", fornecimento e instalação un 1,00             5,84                7,28                7,28                  

18.2.16 93018 SINAPI Curva 90º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação un 2,00             14,68              18,31              36,61                

18.2.17 91874 SINAPI Luva PVC rosca 1/2", fornecimento e instalação un 2,00             3,24                4,04                8,08                  

18.2.18 91875 SINAPI Luva PVC rosca 3/4", fornecimento e instalação un 18,00            4,28                5,34                96,07                

18.2.19 91876 SINAPI Luva PVC rosca 1", fornecimento e instalação un 4,00             5,63                7,02                28,08                

18.2.20 93013 SINAPI Luva PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação un 5,00             9,63                12,01              60,04                

18.2.21 91941 SINAPI Caixa de PVC 4x2, fornecimento e instalação un 16,00            6,65                8,29                132,68               

18.2.22 91937 SINAPI Caixa octogonal de PVC 3x3, fornecimento e instalação un 9,00             7,41                9,24                83,16                

18.3 CABOS E FIOS CONDUTORES

18.3.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V m 519,26          2,88                3,59                1.864,85            

18.3.2 91928 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V m 179,61          4,08                5,09                913,81               

18.3.3 91930 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V m 99,42            4,85                6,05                601,29               

18.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.4.1 91996 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação un 2,00             20,96              26,14              52,27                

18.4.2 91997 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação un 1,00             22,49              28,05              28,05                

18.4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação un 1,00             17,57              21,91              21,91                

18.4.4 92023 SINAPI
Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, 

fornecimento e instalação
un 2,00             31,17              38,87              77,74                

18.4.5 73953/6 SINAPI Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação un 9,00             75,43              94,06              846,55               

18.4.6 74082/001 SINAPI
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL 

PARA FIXACAO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
un 20,00            201,31            251,03            5.020,67            

Subtotal 13.678,25          

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 5.511,23            

19.1 68069 SINAPI
Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, 

conector e cabo de cobre nu; fornecimento e instalação
un 6,00             49,54              61,78              370,66               

19.2 72253 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação m 21,00            20,31              25,33              531,86               

19.3 72254 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação m 120,00          28,86              35,99              4.318,61            

19.4 93008 SINAPI Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação m 11,40            9,57                11,93              136,05               

19.5 C0860 SEINFRA Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação un 6,00             7,58                9,45                56,71                

19.6 72262 SINAPI Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação un 6,00             13,01              16,22              97,34                

Subtotal 5.511,23             
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20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.688,09          

20.1 GERAL -               

20.1.1 73774/001 SINAPI Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2,5cm m² 25,21            246,09            306,87            7.736,30            

20.1.2 C1347 SEINFRA Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas un 1,00             2.142,63          2.671,86          2.671,86            

20.1.3 C1349 SEINFRA Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes un 1,00             882,35            1.100,29          1.100,29            

20.1.4 C1351 SEINFRA Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes un 1,00             355,39            443,17            443,17               

20.1.5 84862 SINAPI Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação m 9,60             168,49            210,11            2.017,03            

20.1.6 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=15cm, fornecimento e instalação m 12,20            50,76              63,30              772,23               

20.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO

20.2.1 74244/1 SINAPI
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", 

com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm
m² 149,52          91,63              114,26            17.084,55          

20.2.2 85188 SINAPI Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada un 4,00             573,91            715,67            2.862,66            

Subtotal 34.688,09          

21 SERVIÇOS FINAIS 1.949,44            

21.1 9537 SINAPI Limpeza de obra m² 810,00          1,93                2,41                1.949,44            

Subtotal 1.949,44            

Custo TOTAL com BDI 491.827,01        

Custo TOTAL com BDI para 03 Quadras Poliesportivas com Vestiário 1.475.481,04       
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CRONOGRAMA  POR QUADRA

(%) Referente 

a Obra 

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 (A)

1 Servicos Preliminares 19.734,31

2 Movimento de Terra 5.733,08

3 Infraestrutura 24.857,63

4 Superestrutura 190.976,61

5 Paredes e Paineis                     5.150,08                     5.150,08 20.600,33

25% 25%

6 Esquadrias                     3.582,86 14.331,43

25%

7 Sistemas de Cobertura                   16.267,44 65.069,77

25%

8 Impermeabilização                     2.025,69 2.025,69

100%

9 Revestimentos internos e externos                     6.241,39 24.965,57

25%

10 Pavimentação                     1.462,94                     1.462,94 5.851,75

25% 25%

12 Pinturas e Acabamentos 38.171,35

13 Instalação Hidráulica                     1.248,12                     1.248,12 4.992,49

25% 25%

14 Instalação Sanitaria                     1.361,46 4.538,21

30%

15 Drenagem Aguas Pluviais                     1.508,83 6.035,34

25%

16 Louças, Acessórios e Metais                     1.735,32 6.941,29

25%

17 Sistema de Proteção contra Incendios 1.175,17

18 Instalação Elétrica                     4.103,48 13.678,25

30%

19 Sistema de Proteção SPDA 5.511,23

20 Serviços Complementares 34.688,09

21 Limpeza Final                     1.949,44 1.949,44

100%

TOTAL 491.827,01 100,00%

CRONOGRAMA  FÍSICO GERAL

ORDEM DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Valor do Item (R$)
(%) Referente a 

Obra 

1 QUADRA  POV. GUARÁ 491.827,01 33,33%

2 QUADRA  POV. PONTE DE MATEUS 491.827,01 33,33%

3 QUADRA  POV. FORQUILHA 491.827,01 33,33%

TOTAL 1.475.481,03 100,00%

                                                          5.511,23 

100%

                                                        17.344,04                                                         17.344,04 

50% 50%

                                                          1.175,17 

100%

                                                          5.471,30                                                           4.103,48 

30% 40%

35% 35%

                                                          4.526,50 

75%

                                                          5.205,97 

75%

50% 50%

                                                          2.496,24 

50%

                                                          1.588,37                                                           1.588,37 

7,05%

0,40%

                                                        48.802,33 

75%

                                                        18.724,17 

75%

                                                          2.925,87 

50%

                                                        19.085,67                                                         19.085,67 

0,92%

1,23%

1,41%

0,24%

2,78%

1,12%

13,23%

0,41%

5,08%

1,19%

7,76%

1,02%

                                                        10.748,58 

75%

4,01%

1,17%

5,05%

38,83%

4,19%

2,91%

                                                      133.683,63                                                         57.292,98 

70% 30%

50%

                                                        10.300,17 

                                                        11.033,45                                                           2.174,72                                                           2.174,72                                                           2.174,72                                                           2.176,69 

50% 50%

                                                        12.428,81                                                         12.428,81 

100%

                                                          5.733,08 

11,02% 11,02% 11,02% 11,03%55,91%

Prefeitura Municipal de São Desidério - Secretaria de Cultura Esporte e Lazer

Obra: Construção de Quadras Cobertas nos povoados Guará, Ponte de Mateus e Forquilha

Valor do Item 

(R$)
ORDEM DESCRIÇÃO

Mês 1 Mês 4 Mês 5Mês 3Mês 2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO

(%)

1 Adm. Central 2,05%

1.1 Rateio Adm. Central 1,55% Observação

1.2 Despesas Específicas 0,50%

2 Taxa de Risco 1,50%

3 Despesa Financeira 2,75%

4 Tributos 8,65%

4.1 PIS 0,65%

4.2 COFINS 3,00%

4.3 ISS 5,00%

5 Taxa de Comercialização 0,00%

6 Lucro 6,00%

24,70%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CALCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI  será aplicada a seguinte fórmula básica

Sendo:  i = taxa de Administração Central;

Essa composição de BDI é cabível ao projeto 

específico dessa obra. 

Cálculo do BDI

TAXAS DO BDI

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos  componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de  seus dados e a sua 

comprovação pode ser feita através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da 

empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os 

critérios estabelecidos pela direção da empresa.

DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DEFINIÇÃO:  São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela 

Administração Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO  – aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários,  Preço Fixo, 

DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo,  global ou Integral, para cobrir 

eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal 

feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, etc. 

CUSTO FINANCEIRO – Aplicáveis  para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela 

perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a 

outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra, pago pelo executor. 

TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

DEFINIÇÃO: Trata-se de  um  tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do 

serviço.  

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos,  referentes à 

comercialização do produto mais as reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo 

faturamento global  no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO

DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício  é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a 

capacidade administrativa, gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a 

responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através da estrutura organizacional da 

empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir  no próprio 

negócio.  
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