PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57 - E-mail:alumínio@uol.com.br

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014 - PROCESSO: nº. 14/2014
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma da Quadra Poliesportiva
“Paulo Jacob”, conforme Memorial Descritivo - Anexo II deste edital.
APRESENTAÇÃO E ABERTURA: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações –
Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100 - 1º andar, Vl. Sta. Luzia, Alumínio- SP, CEP: 18125000, telefone (11) 4715-5500 – Ramal 5305.
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 22/09/2014 às 10:00hs.
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após
o término do prazo acima em ato público.
RETIRADA DO EDITAL ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Setor de Licitações - Av. Eng.
Antônio de Castro Figueirôa, 100 - 1º andar, Vl. Sta. Luzia, Alumínio- SP, CEP: 18125-000,
telefone (11) 4715-5500 – Ramal 5305, e-mail: pma_licitacao@hotmail.com. Os
esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão
disponibilizados na página da Internet http://www.aluminio.sp.gov.br e encaminhados aos
interessados nos termos do Anexo I.
VISTORIA: A vistoria é obrigatória e deverá ser realizada em horário de expediente da
Prefeitura, e agendada com antecedência pelo telefone: (11) 4715-5500 – Ramal 5539.
1 - CONSIDERAÇÃO INICIAL
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas
alterações e pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.
2 - ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS
2.1- Integram este Edital os Anexos de I a XIII.
2.2- A despesa, orçada em R$ 383.804,73 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro
reais, e setenta e três centavos), conforme planilha de serviços apresentada no Anexo II Memorial Descritivo. (Preço Base: PINI – Software da PINI – BDI 15%)
2.3- A despesa onerará dos recursos orçamentários, reservados na funcional programática:
2014-288 Vínculo 02.100.0017- Elemento de despesa 44905100/99- Classif. Funcional:
278120006 1083
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3 - REGIME DE EXECUÇÃO
3.1- A execução dos serviços será feita sob o regime de empreitada por preço global.
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE HABILITAÇÃO
4.1- Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;
4.1.1- Para a participação os interessados deverão apresentar cópia do certificado cadastral
desta Prefeitura ou na forma do item 4.3.
4.2- Não podem participar desta licitação as empresas:
4.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;
4.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da
lei 8.666/93 e suas alterações;
4.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
4.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.505/98;
4.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
4.2.7- Não cadastradas que não preencham as condições de cadastramento prevista no item
4.3.
4.3- Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissão de cadastramento, até o
terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, toda documentação relacionada
nos itens 4.6.1 e 4.6.2;
4.3.1- O restante da documentação, relacionada nos itens 4.6.3 a 4.6.5, deverá ser entregue
na data fixada para o recebimento das propostas, no envelope nº 1 (Habilitação);
4.4- As ME e EPP deverão apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte visando ao exercício do direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº.
123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital,
e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Habilitação) e 2 (Proposta Comercial).
4.5- Os licitantes cadastrados na Prefeitura Municipal de Alumínio deverão apresentar no
Envelope nº 1 (Habilitação):
4.5.1- Prova de inscrição válida, observando-se que o cadastro deve ter classificação
pertinente à categoria do objeto desta licitação;
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a) Se no cadastro junto ao PMA não constar algum dos documentos exigidos nos itens 4.6.2Regularidade Fiscal e Trabalhista e 4.6.5- Qualificação Econômico-Financeira deste Edital,
ou se esses documentos estiverem com a validade vencida ou desatualizados, o licitante
deverá apresentar documento equivalente válido
b) Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniência de fato
impeditivo de sua habilitação, se o fato ocorreu após a data da emissão do CRC;
c) Caso necessário, a Comissão Permanente de Licitações realizará diligência ao sistema do
cadastramento e as informações serão impressas e juntadas ao respectivo processo;
4.5.2- Documentação Complementar descrita no item 4.6.3;
4.5.3- Documentação relativa à Qualificação Técnica relacionada no item 4.6.4;
4.5.4- Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira relacionada no item
4.6.5;
4.6- DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
4.6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
4.6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) 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 do certame;
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das
seguintes certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
c2) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida
pela Secretaria Municipal de Finanças;
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011;
g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério deste Tribunal de Contas, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g2” implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório.
4.6.3- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V, art.
27 da Lei 8.666/93, de acordo com o Anexo VI deste Edital;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal do licitante,
assegurando que o mesmo atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho
(parágrafo Único, artigo 117 da Constituição Estadual), de acordo com Anexo VII deste
Edital;
c) Declaração de Habilitação subscrita por representante legal da licitante, elaborada em
papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo VIII deste Edital, atestando que
inexiste qualquer fato impeditivo de contratação.
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4.6.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao CREA;
b) Atestado de Vistoria, conforme Anexo XI deste Edital.
c) Qualificação Operacional
c1) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante,
devidamente registrado(s) no CREA, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execução de, no
mínimo, 60% da quantidade de execução das áreas de pintura e telhado.
d) Qualificação Profissional
d1) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo
CREA e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços
contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº. 25
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na data fixada para a apresentação das
propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas características às do
objeto desta licitação e que façam explícita referência à execução de pintura e telhado.
4.6.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
4.7- Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:
4.7.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;
a) Na hipótese de não constar prazo de validade, este Tribunal de Contas aceitará como
válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data
fixada para a apresentação dos envelopes;
4.7.2- Ser apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os documentos obtidos
por meio eletrônico, os quais a Comissão Permanente de Licitações confirmará a veracidade
por meio de consulta à Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos órgãos
expedidores;
a) A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pela
Comissão Permanente de Licitações.
4.8- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;
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4.8.1- Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos
os estabelecimentos, disposta nos itens 4.6.1 a 4.6.5;
4.9- Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos
exigidos neste Edital;
4.10- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras
licitações;
4.11- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte
externa:
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014 - PROCESSO - 14/2014
"ENVELOPE nº 1 - HABILITAÇÃO"
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
5 - PROPOSTA COMERCIAL
5.1- O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da proposta, datilografado ou
impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador.
5.2- Deverão estar consignados na proposta:
5.2.1- A denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante e data;
5.2.2- Valores unitários referentes a material, mão-de-obra e subtotal por item de serviço e
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) inclusos e o preço total em algarismos, o preço global
deve constar em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro,
todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto
da presente licitação;
5.2.3- Prazo de execução dos serviços de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da data
de recebimento pela Contratada da Ordem para Início dos Serviços;
5.2.4- Prazo de garantia dos serviços, peças e componentes utilizados não poderá ser
inferior a 12 (doze) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo;
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5.2.5- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação;
5.2.6- Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e
indiretos referentes ao objeto licitado;
5.2.7- Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no
memorial descritivo;
5.3- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte
externa:
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014 - PROCESSO - 14/2014
“ENVELOPE nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL”
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
6 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às
disposições deste Edital, observando-se o disposto no art. 48, inciso II, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações;
6.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade,
a Comissão Permanente de Licitações tomará o preço global de cada proposta;
6.3- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global;
6.3.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.
6.4- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública,
para a qual serão convocados os interessados;
6.5- Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de
pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta primeira classificada;
6.5.1- Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 6.5, a microempresa ou
empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5, será
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
6.5.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.5.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no
item 6.5, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no item 6.5.3, será declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora do certame.
7 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO
7.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a
proposta comercial deverão ser entregues no setor de Protocolos – Av. Eng. Antônio de
Castro Figueirôa, 100 - térreo, Vl. Sta. Luzia, Alumínio- SP, CEP: 18125-000, até o horário
previsto neste Edital para a apresentação da proposta.
7.2- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão
pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da empresa,
no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.
7.2.1- Caso o representante legal da licitante delegue esta função para um terceiro, este
deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo X deste Edital, ou procuração pública
ou particular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a
outorgou.
7.2.2- Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de dois
representantes ou mais para um mesmo licitante.
7.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das
condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público
no horário e local estabelecidos neste Edital.
7.4- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão
conferidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes
presentes;
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7.4.1- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão
fechados e deverão ser retirados pelos interessados no prazo de quinze dias corridos
contados a partir da publicação do extrato do contrato, após o que serão inutilizados.
7.5- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à
interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2
(proposta comercial);
7.5.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 7.5, a Comissão marcará e divulgará,
oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).
7.6- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as
ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações
e pelos representantes devidamente credenciados.
7.7- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no DOE e no site:
www.aluminio.sp.gov.br.
7.8- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos na
lei;
7.8.1- As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Diretor Municipal de
Governo, protocolizados diretamente no Setor de Protocolos;
7.8.2- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação deverão ser
protocolados na Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100 - 1º andar, Vl. Sta. Luzia,
Alumínio- SP, CEP: 18125-000, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e
dirigidos à Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
7.8.3- Admite-se impugnação e recursos por intermédio de “fac-simile” ou e-mail
pma_licitacao@hotmail.com para impugnações ou para recursos, ficando a validade do
procedimento condicionada à protocolização do original no prazo de 48 horas.
7.9- Os recursos contra as decisões da CPL - Comissão Permanente de Licitações nas fases de
habilitação e julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a decisão, serão
encaminhados ao Prefeito para decidir sobre os mesmos, sendo que, em seguida:
a) na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das propostas;
b) na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a
homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor.
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7.10- Esta Prefeitura convocará o vencedor da presente licitação para, no prazo de cinco dias
úteis assinar o contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital.
7.11- Para assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá comprovar a prestação de
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado;
7.11.1- A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária.
7.11.2- O seguro-garantia deverá conter:
a) Nas condições especiais a seguinte ressalva: “Para todos os efeitos desta cláusula, não se
observa o disposto no item 9.2 das condições gerais (Circular Susep No. 232 de 03 de junho
de 2003), tendo em vista o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei No. 8.666/93”.
7.11.3- A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância
com o inciso III do artigo 80 da Lei 8666/93.
7.11.4- Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às
agências do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber receitas de GAREDR, com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital;
7.11.5- A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o
adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.
8 - PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
8.1- Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo II deste edital e serão recebidos pelo
Departamento Municipal de Planejamento e Obras desta Prefeitura;
8.1.1- Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto
licitado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
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8.2- A Contratada deverá fornecer para o Departamento Municipal de Planejamento e
Obras, antes do início dos serviços e, em até 10 dias após a publicação do extrato do
contrato, os seguintes documentos:
8.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com base no valor total do
contrato e ARTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação;
8.2.2- Nome, formação, nº. do CREA, endereço e fone/fax comercial do engenheiro/técnico
coordenador geral que será o seu representante imediato e responsável direto pelos
serviços e assuntos de ordem operacional com competência técnica para o artigo 2º ou 7º
ou 23º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
CONFEA;
8.2.3- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância
assegurada correspondente a 10% do valor do contrato, com vigência idêntica ao período de
execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante a
execução dos serviços, inclusive prorrogações, se houver, bem como de seguro de risco de
engenharia em 100% do valor da avença.
8.3- O Departamento Municipal de Planejamento terá três dias úteis para analisar os
documentos entregues e emitir a Ordem para Início dos Serviços.
8.4- O prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de
recebimento pela contratada da Ordem para Início dos Serviços.
8.5- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão
obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
8.5.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia;
8.5.2- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
8.5.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
8.5.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos
serviços contratados.
8.6- Executado, o objeto será recebido:
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8.6.1- Provisoriamente, após vistoria completa realizada pela Comissão de Fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias contados da
data em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento
Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente.
8.6.2- Definitivamente, pela Comissão de Fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 90 (trinta) dias da data de expedição do Termo de
Recebimento Provisório;
a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Comissão de Fiscalização
tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.
8.7- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, poderá:
8.7.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial
Descritivo - Anexo II deste edital, determinando sua substituição/correção;
8.7.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes;
8.7.3- As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada, no prazo máximo de cinco
dias contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente ofertado.
9 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
9.1- Nos preços ofertados na Proposta Comercial do licitante, deverão conter, além do lucro,
todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes,
cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, taxas
e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de
trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução
e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o custo para a
consecução do objeto desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA.
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme condições estabelecidas na Cláusula Quarta
do contrato, cuja minuta constitui o Anexo IV deste Edital.
10 - SANÇÕES
10.1- 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 a seguinte penalidade:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
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10.2- O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à
multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o
45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares,
previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no item 10.3
deste edital.
10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à
contratada as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
10.4 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela Depto.
Municipal de Planejamento e Obras, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a
aplicação da multa prevista no item 10.3, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir
do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido neste item.
10.5 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente.
10.6 - As multas referidas neste edital não impedem a aplicação de outras sanções previstas
nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.
10.6.1 - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
10.6.2 - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor
da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no subitem anterior.
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10.6.3 - Se a Administração decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido
à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
Alumínio, em 25 de julho de 2014.

VALDIR CARLOS TISEO
Depto. Municipal de Governo
Diretor
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
(enviar pelo e-mail _____________________)
TOMADA DE PREÇOS n° 01/2014 - PROCESSO n° 14/2014 - OBJETO: Contratação de
empresa especializada para reforma da Quadra Poliesportiva “Paulo Jacob”.
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
e-mail:
Representante:
RG:
CPF:
Cidade/Estado:
Telefone/fax:
Obtivemos através do acesso à página www.aluminio.sp.gov.br nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

, _____ de ____________ de 2014.

_________________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura do Município de Alumínio e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Setor de
Licitações desta, preferencialmente pelo fax: (11) 47155500 – ramal 5305 ou
alternativamente pelo e-mail: pma_licitacao@hotmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Mairinque da responsabilidade
da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicados e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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ANEXO II
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para reforma da Quadra Poliesportiva “Paulo Jacob”,
localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 75 – Vila Pedágio - CEP: 18125-000 - Alumínio - SP.
A) MEMORIAL DESCRITIVO
02. ANDAIME
O ANDAIME será medido pela área na projeção vertical da fachada, do andaime tubular fachadeiro
alocado, multiplicada pelo período em meses de locação (m² x mês). O item remunera o fornecimento de
locação de andaime tubular fachadeiro montado com 1,0 m de largura a partir da face externa da fachada,
constituído por: quadros de base com travamentos e ajustes em diagonal, guarda-corpo, plataformas,
quadros com escadas; materiais acessórios como cabo de aço, tubos e braçadeiras necessários para a
montagem, remunera também o fornecimento do passadiço.
A MONTEGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES será medida pela área, na projeção vertical da
fachada, do andaime montado e desmontado, sendo medidos 100% na desmontagem em m². O item
remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, empilhamento das
peças e traslado interno, inclusive o madeiramento do tablado.
03. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL será medida pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para
cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o
fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas
ou cavas até 1,50 m de profundidade.
REATERRO MANUAL será medido pelo volume de reaterro em valas ou cavas executado (m³). O
item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro
manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
BROCA será medida pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a
mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas
com diâmetro de 25 cm.
LASTRO DE PEDRA BRITADA será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto,
não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³): O item remunera o fornecimento de pedra
britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do
lastro.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO será medida pela área do vão, considerando como altura a
distância entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²). O item remunera o
fornecimento de bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm, cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra
necessária para a execução da alvenaria.
FORMA EM MADEIRA será medida pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto,
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento dos materiais e
a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
ARMADURA será medida pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O
item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento, estão incluídos no item os serviços e
materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas
de traspasse para emendas.
CONCRETO será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). O item
remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 01 e 02, cimento, areia e a mão-de-obra
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necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 200 kg de cimento por m³ de
concreto.
04. ALVENARIA
ALVENARIA será medida por área de superfície executada (m²). O item remunera o fornecimento
de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação revestida, confeccionada
em bloco vazado cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento,
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, dimensões padronizadas de 140 x 190 x 390
mm.
VERGAS E CONTRAVERGAS serão medidas pelo volume real calculado no projeto de formas dos
diversos elementos estruturais (m³). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº
1 ou 2 para o concreto, aço CA-25 e arame cozido para armação, formas e a mão-de-obra necessária para a
execução das vergas ou contravergas.
05. REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO
APICOAMENTO será medido por área real de piso, parede ou teto apicoado, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da
mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: apicoamento,
fragmentação de revestimentos em massa, em geral, de piso, ou parede, ou teto, manualmente; a seleção
e acomodação manual do entulho.
DEMOLIÇÃO será medida por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). O item
remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos
serviços: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a
seleção e acomodação manual do entulho.
CHAPISCO será medido pela área revestida com chapisco (m²). O item remunera o fornecimento de
cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
EMBOÇO será medido pela área revestida com emboço (m²). O item remunera o fornecimento de
cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado
ou desempenado com espuma de poliéster.
IMPERMEABILIZAÇÃO será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). O item remunera o
fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, compreendendo:
A) Argamassa de cimento e areia no traço (1:3); B) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de
molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiração dos materiais; C) Materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: Preparo da argamassa de cimento e areia no traço
1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento; Aplicação da argamassa sobre superfície
áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3
cm, conforme recomendações dos fabricantes.
REVESTIMENTO CERÂMICO será medido pela área de revestimento com azulejo (m²). O item
remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, azulejo liso, de primeira qualidade ( classe A, ou
classe extra ), nas dimensões de 10 x 10 cm ou 20 x20 cm, alta absorção de água, resistência química classe
B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas ). Remunera também o fornecimento de
argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada
e o assentamento das peças conforme recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de
regularização da superfície e de rejuntamento.
REJUNTAMENTO será medido pela área de revestimento rejuntado (m²). O item remunera o
fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas
internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da
argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia e a limpeza das juntas,
conforme recomendações dos fabricantes.
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06. FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA
O fechamento lateral será substituído integralmente (telhas translucidas e de aço galvanizado,
perfil trapezoidal) e deverão ser fixadas na estrutura metálica com ganchos ou parafusos, porcas e arruelas
de vedação.
Na cobertura da quadra deverá ser feita uma revisão geral, onde as telhas quebradas ou furadas
deverão ser substituídas e as telhas que por ventura estiverem soltas deverão ser reafixadas. A fixação
devera ser feita com ganchos, porcas e arruelas de vedação.
A RETIRADA DE TELHA será medida pela área de telhas de cobertura ou de fechamento lateral em
m². O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas em
qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças
reaproveitáveis.
A ESTRUTURA METÁLICA deverá ser adequada no fechamento lateral para melhorar a ventilação do
ambiente, serão utilizadas vigas de aço perfil “U” de 75 mm x 1/4” e será medido, por peso de aço em kg. O
item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos
galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, transporte, descarregamento, traslado interno,
montagem e instalação completa.
TELHAMENTO será medido pela área de telhamento (m²), considerar o grau de inclinação quando
necessário. O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer
epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura,
altura de 100 mm, em qualquer comprimento, ou telhas de poliéster perfil trapezoidal com 2,0 mm de
espessura, em qualquer comprimento, ou telhas de fibrocimento, perfil ondulado com 6 mm de espessura,
em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura metálica ou
estrutura de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno, içamento e a montagem
completa.
LAJE será medida pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). O item remunera o
fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada, lajota cerâmica, concreto com fck maior ou igual a 20 MPa,
para o capeamento, aço para armadura de distribuição, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e
recomendações do fabricante, o transporte interno, o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas, a
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas, a execução do capeamento, resultando
laje mista com beta 12 cm, a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para
o controle da fissuração, o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
07. ELEMENTOS DE MADEIRA
RETIRADA DE BATENTE será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). O item
remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças
lineares em madeira, chumbados. Remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
RETIRADA DE FOLHA será medido por unidade retirada (un). O item remunera o fornecimento de
mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças
reaproveitáveis.
PORTA será medida por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento da folha
de porta tipo macho e fêmea com travas embutidas, sem emenda, batente e guarnições em madeira para
acabamento em cera, pintura ou verniz, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a
montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.
FOLHA DE PORTA será medida por unidade de folha de porta instalada (un). O item remunera o
fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travessas embutidas ou folha de porta lisa em
madeira para acabamento em pintura, cera ou verniz e a mão-de-obra necessária para a instalação da folha
de porta, conforme dimensões especificadas em projeto.
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FECHADURA será medida por unidade de fechadura instalada (un). O item remunera o
fornecimento e instalação de fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento
com chave, para portas com abertura à direita ou à esquerda, acabamento na cor prata.
08. ELEMENTOS METÁLICOS
PORTA será medida por área de porta instalada (m²). O item remunera o fornecimento da porta de
abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa
face, com ou sem abertura, requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14
MSG, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG), jogo completo de ferragens,
incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta,
inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da
porta e do batente. Não remunera arremates de acabamento.
CAIXILHO será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²). O item remunera o
fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisões, em perfis de chapa dobrada de ferro, linha
comercial, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho.
Não remunera arremates de acabamento.
PORTÃO será medido pela área da porta instalada (m²). O item remunera o fornecimento de porta
ou portão, sob medida, constituído por uma folha(tipo gradil com espaçamento de 10 cm), confeccionadas
em ferro mecânico de 1/2” e ferro chato de 3/4”x1/4”, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro,
cadeados em latão, com haste em aço temperado, fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho,
com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões do portão, inclusive cimento,
areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação. Remunera também
arremates de acabamento.
A GRELHA QUADRICULADA EM FERRO será utilizada na caixa de passagem de águas pluviais no
estacionamento e será medido por área de grelha de ferro instalada (m²). O item remunera o fornecimento
de grelha com malha quadriculada e requadro, em ferro chato de 2,00x1/4 de polegada, para tráfego de
veículos pesados (carros ou caminhões). Remunera também o fornecimento de materiais, acessórios e a
mão-de-obra necessária para o requadro e instalação da grelha.
RETIRADA DE ENTELAMENTO será medido por área de entelamento metálico retirado (m²). O item
remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de entelamento metálico, a seleção e
a guarda das peças reaproveitáveis.
TELA DE AÇO será medido por área de tela instalada (m²). O item remunera o fornecimento de
tela, tipo alambrado em fio BWG 10 (3,40 mm) para o fechamento de divisa e tela tipo alambrado, com
malha de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 16 (1,651 mm) para fechamento dos brises. Com acabamento lateral de
pontas dobradas, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da tela.
09. ÁGUAS PLUVIAIS
TUBO será medido por comprimento de tubulação executada (m). O item remunera o
fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal de 150 mm, com ponta e bolsa
e anel de borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto domiciliar. Remunera também conexões,
ligações calha-condutor para águas pluviais e materiais acessórios, abertura e fechamento de rasgos, para
tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para
tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO serão medidas por comprimento de calhas, canaletas ou tubulações
limpas (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e desobstrução
completa de calhas, canaletas ou tubulações de águas pluviais.
CALHA E RUFO será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e
instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm, inclusive materiais
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO será medido por comprimento de tubulação retirada (m). O item
remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independente do tipo de rede em questão,
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inclusive eventuais acessórios a ela agregados. Remunera também a seleção e a guarda das peças
reaproveitáveis.
MEIO TUBO será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o
fornecimento de meio tubo em concreto simples, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para
drenagem de águas pluviais, diâmetro nominal de 500 mm, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a
junta. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: carregamento,
assentamento, alinhamento e nivelamento dos meio tubos, encaixe da ponta do meio tubo, de forma
centrada, execução e aplicação da argamassa na bolsa do meio tubo e o escoramento do meio tubo com
solo proveniente da escavação.
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA será medido por unidade de caixa retirada (un). O item
remunera a mão-de-obra de retirada de caixa de descarga de sobrepor e remunera também a limpeza, a
seleção e a guarda do material reaproveitável.
RETIRADA DE TORNEIRA será medido por unidade retirada (un). O item remunera a mão-de-obra
para a retirada de torneiras ou chuveiros, independente de seu tipo ou bitola. Remunera também a
limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.
RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).
O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e
outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do
material reaproveitável.
REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO será medido por unidade retirada (un). O item remunera o
fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de reservatório em fibrocimento, com até 1.000
litros. Remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
TUBO PVC será medido por comprimento (m): A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria,
pelo comprimento total de tubulação executada; B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de
caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. “O item remunera o fornecimento e
instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4”; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por
grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
CAIXA DE DESCARGA será medido por unidade de caixa de descarga instalada (un). O item
remunera o fornecimento de caixa de descarga plástica de sobrepor, com capacidade total de 6 litros, tubo
de descarga em PVC de 1 1/2" longo, engate flexível em PVC, materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a fixação e instalação da caixa, interligação com a bacia sanitária e ligação à rede de água.
TORNEIRA será medida por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, em, latão fundido cromado de 3/4", torneira para
lavatório, em latão fundido cromado de 1/2", torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido
cromado de 3/4", torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação na bancada da pia, em latão
fundido cromado de 1/2", torneira de bóia, com diâmetro nominal de 3/4"; inclusive materiais acessórios
necessários à instalação e ligação à rede de água.
ENGATE FLEXÍVEL será medido por unidade de engate flexível instalado (un). O item remunera o
fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2”, comprimento variável de 30 ou 40
cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos
sanitários.
SIFÃO será medido por unidade de sifão instalado (un). O item remunera o fornecimento do sifão
sanfonado universal, entrada de 1" e com saída de 40 mm ou 50 mm, materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
TANQUE será medido por unidade de tanque instalado (un). O item remunera o fornecimento de
tanque simples, em granito sintético, linha comercial, com profundidade média de 0,54 cm e largura média
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de 0,60 m, referência Tanque em Granito sintético T.60, nas dimensões padronizadas disponíveis no
mercado, materiais para fixação, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.
PIA será medida pela área de pia, com cuba, instalada (m²). O item remunera o fornecimento de pia
com cuba simples, em mármore sintético, linha comercial, em dimensões padronizadas disponíveis no
mercado, materiais para fixação, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.
RESERVATÓRIOS serão medidos por unidade de reservatório instalado (un). O item remunera o
fornecimento de reservatório com capacidade de 2.000 litros destinado ao armazenamento de água,
constituído por: corpo cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, acabamento interno liso para
evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos, tampa superior de encaixe, furações para: entrada,
saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa
do reservatório.
FILTRO será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação do
filtro de pressão, em ABS para 360 litros/hora, conexões de 1/2", com elemento filtrante em carvão
ativado, inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água.
11. PISO
DEMOLIÇÃO será medida por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). O item
remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos
serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente, a seleção e acomodação manual do entulho.
ESCAVAÇÃO será medido pelo volume real escavado (m³). O item remunera o fornecimento da
mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo
aberto.
O CONCRETO será utilizado no contra-piso com espessura mínima de 6 cm, sobre o terreno
devidamente compactado. Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). O
item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 200 kg de cimento por m³ de
concreto e o lançamento.
PISO COM REQUADRO será medido por volume de piso em concreto simples executado (m³),
adotar espessura mínima de 8 cm. O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1 e
formas. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o
preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local, sem o controle do fck.
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO será medida pelo volume de argamassa executada em m³. O
item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o
preparo, lançamento e regularização da argamassa.
PISO CERÂMICO ESMALTADO será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica em m².
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade as dimensões e cores
deverão seguir o padrão existente. Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-I, a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, limpeza e preparo da
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento
das peças conforme recomendações do fabricante. Não remunera os serviços de regularização da superfície
e de rejuntamento. O piso cerâmico á ser utilizado deverá ser aprovado pela fiscalização antes do seu
assentamento.
REJUNTAMENTO DE PISO será medido pela área de piso rejuntado em m². O item remunera o
fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, para áreas internas ou externas,
e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a
limpeza das juntas, conforme recomendação do fabricante. O rejuntamento á ser utilizado deverá ser
aprovado pela fiscalização antes do seu assentamento.
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ABERTURA DE CAIXA será medida por área de superfície com abertura e preparo de caixa
executado, com profundidade variável até 25 cm (m²). O item remunera o fornecimento dos equipamentos
e a mão de obra necessários para a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25cm;
remoção até o primeiro quilômetro; o transporte do material de bota-fora, até 5km, além do primeiro
quilômetro, a execução do preparo do subleito compreendendo a regularização, escarificação e a
compactação de camada de 15cm, abaixo dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja
troca de solo, ou solo reforçado com aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento
de terra o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a
regularização de caixa.
BASE DE BICA CORRIDA será medida por volume de sub-base, ou base acabada (m³). O item
remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessária para a
execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem,
perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, formas laterais e acabamento.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO serão medidas por área de plataforma, aferida na projeção
horizontal, com regularização e compactação executada (m²). O item remunera o fornecimento de
equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de regularização e compactação
mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio
de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
PAVIMENTAÇÃO será medida pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). O
item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente
vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete e /
ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para
a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com
altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos e que as juntas
entre as peças não excedam a 3 mm; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente
com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das
juntas do pavimento e o consequente Inter travamento dos blocos. Remunera também o preenchimento
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as
bordas de acabamento.
12. VIDRO
VIDRO será medido pela área dos caixilhos (m²). O item remunera o fornecimento de vidro fantasia
incolor de 3/4 mm, conforme padrão existente. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do vidro.
13. PINTURA
TINTA LÁTEX será medida pela área de superfície preparada e pintada (m²). O item remunera o
fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica modificada, solúvel
em água, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol e chuva; materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3
demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.
ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA Será medido por área de superfície preparada e pintada
(m²), Em portas com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição
pela área da peça multiplicado por 2 (dois). O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para
superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou
brilhante ou fosco, diluente aguarrás, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em
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várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme
especificações do fabricante.
ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano
vertical ou horizontal, considerada uma só vez; Em portas de ferro e caixilhos chapeados, pela área da peça
multiplicada por 2,5 (dois e meio). O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta
esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, diluente aguarrás, ou solvente
para sintético; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de:
limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em
várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante.
MASSA CORRIDA será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer
interferência (m²). O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima
resistência às intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme
recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas
com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da
superfície emassada.
ACRÍLICO PARA PISOS CIMENTADOS será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se
toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas
acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água,
alcalinidade e intempéries; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão
como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em
20% de água, conforme especificações do fabricante.
As tintas deverão ser de boa qualidade com bom rendimento e boa cobertura e deverão ser
aprovadas pelo Departamento de Planejamento e Obras
As cores serão definidas pelo Departamento de Planejamento e Obras juntamente com o
Departamento de Esporte Cultura e Lazer , através de catalogo.
14. COMBATE Á INCÊNDIO
EXTINTORES serão medidos por unidade de extintor instalado (un). O item remunera: O
fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora
equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de
incêndios de classe "A" (madeira e papel) , cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com
fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor
indeformável, com suporte para fixação na parede; O fornecimento e instalação de extintor manual de pó
químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = fosfato
monoamônico, capacidade = 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel),
"B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), cilindro fabricado em chapa de aço carbono,
calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e
esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente,
dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e
esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação na parede; O fornecimento e instalação de
extintor portátil de gás carbônico (CO2), destinado para a extinção de incêndios de classe “B" (líquidos
inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5 BC. Fabricado em tubo
cilíndrico de aço carbono sem costura SAE 1541, pintado externamente com pintura eletrostática a pó na
cor vermelha. Montado com válvula de descarga em latão forjado tipo gatilho intermitente e dotado de
dispositivo de segurança. Mangueira para alta pressão, esguicho difusor indeformável e suporte para
fixação na parede.
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15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TELA será medida por área de tela instalada (m²). O item remunera o fornecimento de tela à base
de resina

de poliamida (nylon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, materiais acessórios e a mão
de obra necessária para a instalação da tela.
REMOÇÃO DE ENTULHO será medida por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³). O
item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e transporte
da caçamba até unidade de destinação final; Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na
obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; Fornecimento da mão-de-obra
e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de
entulho, até o local onde está situada a caçamba; Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e
acomodação dos materiais na caçamba; A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos
necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços
prestados.
A obra será fiscalizada pelo Departamento de Planejamento e Obras. A fiscalização deverá rejeitar
os serviços ou materiais que não estivem de acordo com as normas técnicas e especificações.
16. OBSERVAÇÕES GERAIS
Modificações ou substituições de materiais deverão receber aprovação prévia do Departamento
de Planejamento e Obras.
As cores á serem utilizadas será definido pelo Departamento Municipal de Planejamento e Obras
em conjunto com o Departamento Municipal de Esportes, Cultura e Lazer.
Os materiais empregados deverão obedecer aos padrões de qualidade definidos pelas normas
brasileiras. Todos os materiais empregados poderão ser substituídos por outros similares desde que o
material proposto possua similaridade nos seguintes itens: Qualidade, Resistência, Aspecto e Custo.
A contratada deverá submeter à apreciação da fiscalização, em tempo hábil, amostras ou catálogos
dos materiais especificados para a obra.

Engº José Eduardo Damas Loureiro Departamento
Municipal de Planejamento e Obras CREA nº
0601660758
ART nº 92221220130964390
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B) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA"PAULO JACOB"
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 75 - VILA PEDÁGIO - ALUMÍNIO – SP

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

DIAS
30

1

Serviços Preliminares

2

Infraestrutura

3

Super Estrutura

4

Alvenaria

5

Revestimento de parede

6

Fechamento Lateral e Cobertura

7

Elementos de Madeira

8

Elementos Metálicos

9

Águas Pluviais

10

Instalações Hidráulicas

11

Piso

12

Vidro

13

Pintura

14

Combate à Incêndio

Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado

60

90

120
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15

Serviços Complementares

16

Placa de Obra

Previsto
Realizado
Previsto
Previsto
Realizado
Desembolso

24,92%
2 2 4 , 9 2 % 24
,92%

26,35 %

28,88%
28,88%

19,85%
19,85%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

B) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "PAULO JACOB"
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 75, VILA PEDÁGIO,
ALUMÍNIO-SP

ITEM
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

COD.
20503
20509

60202
61104
120104
111804
140106
90102
100104
110404

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (Base: CPOS - Boletim 160)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UND.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Andaime tubular fachadeiro
m²xmês
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m
m²
SUBTOTAL(S/BDI)
INFRAESTRUTURA
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m
m³
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
m³
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
m
Lastro de pedra britada
m³
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm
m²
Forma em madeira comum
m²
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa
kg
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³
m³
SUBTOTAL(S/BDI)

QUANT.

P. UNIT.(S/BDI)

140,00
140,00

R$
R$

6,70
2,80
80,00
0,50
2,60
23,10
578,80
4,50

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

P. TOTAL(S/BDI

9,28 R$
6,85 R$
R$
33,66
10,46
43,38
93,79
62,12
46,91
4,76
214,83

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.299,20
959,00
2.258,20
225,52
29,29
3.470,40
46,90
161,51
1.083,62
2.755,09
966,74
8.739,06
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3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6
6.1
6.2

90102
100104
110404

140421
142001

30302
30304
170202
170212
170214
321701
181109
181125
181104
181123

40304
150303

SUPER ESTRUTURA
Forma em madeira comum
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³
SUBTOTAL(S/BDI)
ALVENARIA
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
SUBTOTAL(S/BDI)
REVESTIMENTO DE PAREDE
Apicoamento manual de piso, parede ou teto
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
Chapisco
Emboço comum
Emboço desempenado com espuma de poliéster
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna, de 10 x 10 cm,
assentado com argamassa colante industrializada
Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa industrializada para
rejunte, juntas de 6 mm
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com
argamassa AC-I colante industrializada
Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para
rejunte, juntas até 3 mm
SUBTOTAL(S/BDI)
FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

m²
kg
m³

39,60
665,30
5,00

R$
R$
R$

46,91 R$
4,76 R$
214,83 R$
R$

1.857,64
3.166,83
1.074,15
6.098,61

m²
m³

74,00
1,00

R$
R$

45,58 R$
905,88 R$
R$

3.372,92
905,88
4.278,80

m²
m²
m²
m²
m²
m³

515,70
28,50
561,00
532,50
27,30
1,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,68 R$
3,37 R$
3,93 R$
11,80 R$
14,51 R$
448,79 R$

866,38
96,05
2.204,73
6.283,50
396,12
448,79

468,90

R$

50,47 R$

23.665,38

468,90

R$

8,87 R$

4.159,14

R$

38,26 R$

1.388,84

36,30

R$

6,47 R$
R$

234,86
39.743,79

729,30
318,00

R$
R$

4,30 R$
10,84 R$

3.135,99
3.447,12

m²
m²
m²
m²

m²
kg

36,30
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

161205
161618
150132
160301
130102

40806
40802
232032
232034
230204
232023
282078

40214
240105
240204
490616
40916
342008
242027
611212

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com
espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm
Telha de poliéster tipo perfil trapezoidal, com espessura de 2,0 mm
Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro
Telha em fibrocimento com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm
SUBTOTAL(S/BDI)
ELEMENTOS DE MADEIRA
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados
Retirada de folha de esquadria em madeira
Folha de porta lisa comum, 72 x 210 cm
Folha de porta lisa comum, 92 x 210 cm
Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 210 cm
Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm
Fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro, acab. cor prata
SUBTOTAL(S/BDI)
ELEMENTOS METÁLICOS
Retirada de estrutura metálica
Caixilho em ferro maximar, sob medida
Porta/portão tipo gradil sob medida, inclusive pintura
Grelha quadriculada em ferro para caixas de passagem
Retirada de entelamento metálico em geral
Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado
Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado
Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h
SUBTOTAL(S/BDI)

m²
m²
m²
m²
m²

232,70
612,60
239,10
308,40
27,90

R$
R$
R$
R$
R$

m
un
un
un
un
un
un

10,00
10,00
2,00
2,00
1,00
2,00
7,00

kg
m²
m²
m²
m²
m²
m²
un

480,00
1,80
2,00
1,00
290,00
290,00
92,20
14,00

64,95
84,50
13,70
28,78
66,09

R$
R$
R$
R$
R$
R$

15.113,87
51.764,70
3.275,67
8.875,75
1.843,91
87.457,01

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

7,44 R$
12,06 R$
125,86 R$
138,85 R$
657,67 R$
528,24 R$
174,44 R$
R$

74,40
120,60
251,72
277,70
657,67
1.056,48
1.221,08
3.659,65

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,26
318,92
375,52
587,81
2,36
29,90
18,32
273,02

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

604,80
574,06
751,04
587,81
684,40
8.671,00
1.689,10
3.822,28
17.384,49
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9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17

460102

ÁGUAS PLUVIAIS
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive
conexões
Limpeza e desobstrução de canaletas, calhas ou tubulações de águas pluviais
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
Remoção de tubulação hidráulica em geral
Meio tubo de concreto, DN= 400mm
SUBTOTAL(S/BDI)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada
Retirada de torneira ou chuveiro
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros
Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

440167

Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 6 litros com engate flexível

un

440344

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado
Torneira de bóia, DN= 3/4´
Engate flexível de PVC DN= 1/2´
Sifão plástico sanfonado universal de 1´
Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences

Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences
480210 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros
442031 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h
SUBTOTAL(S/BDI)

460306
550205
163304
43006
461222

41116
41112
41102
43010

440346
440340
440359
480501
442011
442001
440137
440160

m

36,00

m
m
m
m

un
un
un
un
m

100,80
79,00
20,00
20,00

R$
R$
R$
R$
R$

72,77 R$
5,80 R$
64,66 R$
4,49 R$
47,26 R$
R$

2.619,72
584,64
5.108,14
89,80
945,20
9.347,50

9,00
10,00
2,00
3,00
60,00

R$
R$
R$
R$
R$

12,71 R$
4,35 R$
25,10 R$
82,77 R$
19,47 R$

114,39
43,50
50,20
248,31
1.168,20

un
un
un
un
un
un
un
un

9,00
4,00
5,00
2,00
1,00
2,00
6,00
8,00
1,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

39,54
24,09
33,35
26,90
112,51
43,83
6,75
16,96
133,08

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

355,86
96,36
166,75
53,80
112,51
87,66
40,50
135,68
133,08

m²
un
un

1,00
2,00
1,00

R$
R$
R$

203,70 R$
555,99 R$
291,71 R$
R$

203,70
1.111,98
291,71
4.414,19
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11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

540122

PISO
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³
Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck
Argamassa de regularização e/ou proteção
Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com
argamassa colante industrializada
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do
sub-leito
Base de bica corrida

540101

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

30402
60102
110204
170502
170102
180610
180641
540140

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
540435
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

R$
R$
R$
R$
R$

6,73 R$
28,05 R$
260,37 R$
477,75 R$
439,66 R$

162,19
42,08
312,44
4.299,75
527,59

R$

38,93 R$

1.296,37

m²
m³
m³
m³
m³

24,10
1,50
1,20
9,00
1,20

m²

33,30

m²

33,30

m²

602,00

m³

120,40

m²

602,00

m²

602,00

R$

62,96

R$
R$

37.901,92
63.617,25

m²
m²

4,50
3,00

R$
R$

24,80 R$
59,52 R$
R$

111,60
178,56
290,16

m²
m²
m²
m²
m²

1.028,50
100,50
843,80
50,00
340,20

R$
R$
R$
R$
R$

13,71 R$
21,52 R$
22,42 R$
8,25 R$
12,46 R$
R$

14.100,74
2.162,76
18.918,00
412,50
4.238,89
39.832,88

R$

R$

215,45

R$
R$

9,48 R$
100,79 R$

5.706,96
12.135,12

R$

1,69 R$

1.017,38

SUBTOTAL(S/BDI)
12
12.1
12.2

VIDRO
41404 Retirada de esquadria em vidro
260123 Vidro fantasia de 3/4 mm
SUBTOTAL(S/BDI)

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

331001
331201
331102
330208
330602

PINTURA
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo
Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
Massa corrida à base de resina acrílica
Acrílico para pisos cimentados
SUBTOTAL(S/BDI)

6,47
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14
14.1
14.2
14.3

COMBATE Á INCÊNDIO
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros
501012 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg
501014 Extintor portátil de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg
501010

un
un
un

4,00
1,00
1,00

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

393,36
134,51
366,86
894,73

m²

678,30

R$

8,05 R$

5.460,32

m²

12,00
729,30

R$
R$

78,40 R$
4,71 R$
R$

940,80
3.435,00
9.836,12

m²

6,00

R$

332,50 R$
R$

1.995,00
1.995,00

SUBTOTAL(S/BDI)
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Tela em poliamida(nylon), malha 10x10 cm, fio 2 mm
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de
50703
despejo, inclusive carga e descarga
550102 Limpeza final da obra
SUBTOTAL(S/BDI)
PLACA DA OBRA
20802 Placa de identificação de obra
SUBTOTAL(S/BDI)

352001

VALOR TOTAL GERAL(S/BDI)
VALOR BDI
VALOR TOTAL GERAL(C/BDI)

m³

98,34
134,51
366,86

R$ 299.847,44
R$ 83.957,29
R$ 383.804,73

D) PROJETO EXECUTIVO (DISPONÍVEL NO SITE: www.aluminio.sp.gov.br)
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ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:
e-mail:

Fone:

Fax:
CNPJ:

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta
será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que
impeçam a participação do licitante neste certame.

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA "PAULO JACOB"

ITEM
1
1.1
1.2
2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (Base: CPOS - Boletim 160)
UND.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COD.

SERVIÇOS PRELIMINARES
20503 Andaime tubular fachadeiro
20509 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m
SUBTOTAL(S/BDI)

m²xmês
m²

QUANT.

P. UNIT.(S/BDI)

P. TOTAL(S/BDI

140,00
140,00

INFRAESTRUTURA
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Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
Lastro de pedra britada
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm
Forma em madeira comum
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

60202
61104
120104
111804
140106
90102
100104
110404

3
3.1
3.2
3.3

SUPER ESTRUTURA
90102 Forma em madeira comum
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa
110404 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³

m³
m³
m
m³
m²
m²
kg
m³

6,70
2,80
80,00
0,50
2,60
23,10
578,80
4,50

m²
kg
m³

39,60
665,30
5,00

m²
m³

74,00

m²
m²
m²
m²
m²
m³

515,70
28,50
561,00
532,50
27,30
1,00

SUBTOTAL(S/BDI)

SUBTOTAL(S/BDI)
4
4.1
4.2

ALVENARIA
140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm
142001 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

1,00

SUBTOTAL(S/BDI)
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

30302
30304
170202
170212
170214
321701
181109

REVESTIMENTO DE PAREDE
Apicoamento manual de piso, parede ou teto
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
Chapisco
Emboço comum
Emboço desempenado com espuma de poliéster
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna, de 10 x 10 cm,
assentado com argamassa colante industrializada

m²

468,90
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5.8
5.9
5.10

181125

Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa industrializada para rejunte,
juntas de 6 mm

m²

181104

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com
argamassa AC-I colante industrializada

m²

181123

Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte,
juntas até 3 mm

m²

468,90
36,30

36,30

SUBTOTAL(S/BDI)
6
6.1
6.2
6.3

FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA
40304 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com
161205
espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

6.4
6.5
6.6
6.7

161618
150132
160301
130102

7
7.1
7.2

ELEMENTOS DE MADEIRA
40806 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados
40802 Retirada de folha de esquadria em madeira

7.3

232032 Folha de porta lisa comum, 72 x 210 cm
232034 Folha de porta lisa comum, 92 x 210 cm
230204 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 82 x 210 cm
232023 Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm
282078 Fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro, acab. cor prata

Telha de poliéster tipo perfil trapezoidal, com espessura de 2,0 mm
Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro
Telha em fibrocimento com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm

m²
kg
m²

729,30
318,00
232,70

m²
m²
m²
m²

612,60
239,10
308,40

m
un

10,00
10,00

un

2,00

un
un
un
un

2,00

27,90

SUBTOTAL(S/BDI)

7.4
7.5
7.6
7.7

1,00
2,00
7,00

SUBTOTAL(S/BDI)
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ELEMENTOS METÁLICOS

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

40214 Retirada de estrutura metálica
240105 Caixilho em ferro maximar, sob medida
240204 Porta/portão tipo gradil sob medida, inclusive pintura
490616 Grelha quadriculada em ferro para caixas de passagem
40916 Retirada de entelamento metálico em geral
342008 Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado
242027 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado
61121 Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h
2

9.1

SUBTOTAL(S/BDI)
ÁGUAS PLUVIAIS
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive
460306
conexões

9.2
9.3
9.4
9.5

550205
163304
43006
461222

Limpeza e desobstrução de canaletas, calhas ou tubulações de águas pluviais
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
Remoção de tubulação hidráulica em geral
Meio tubo de concreto, DN= 400mm

41116
41112
41102
43010
460102

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada
Retirada de torneira ou chuveiro
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros
Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

9

kg

480,00

m²
m²
m²
m²
m²

1,80

m²

2,00
1,00
290,00
290,00
92,20

un

14,00

m

36,00

m
m
m
m

100,80

un
un
un
un
m

9,00
10,00
2,00
3,00
60,00

79,00
20,00
20,00

SUBTOTAL(S/BDI)
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

440167 Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 6 litros com engate flexível

un

9,00
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10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17

440344 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
440346 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´
440340 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
440359 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado

un
un
un

4,00
5,00
2,00

un

1,00

480501 Torneira de bóia, DN= 3/4´
442011 Engate flexível de PVC DN= 1/2´

un

2,00

un

6,00

442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1´
440137 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences

un

8,00

un

1,00

440160 Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences
480210 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros
442031 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h

m²

1,00

un
un

2,00

m²
m³
m³
m³
m³

24,10

m²

33,30

m²

33,30

m²

602,00

540122 Base de bica corrida

m³

120,40

540101 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

m²

602,00

1,00

SUBTOTAL(S/BDI)
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

30402
60102
110204
170502
170102
180610
180641
540140

PISO
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³
Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck
Argamassa de regularização e/ou proteção
Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com
argamassa colante industrializada
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito

1,50
1,20
9,00
1,20
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11.11

540435

12
12.1
12.2

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
SUBTOTAL(S/BDI)

m²

602,00

m²

4,50

m²

3,00

m²
m²
m²
m²
m²

1.028,50
100,50
843,80
50,00
340,20

VIDRO
41404 Retirada de esquadria em vidro
260123 Vidro fantasia de 3/4 mm
SUBTOTAL(S/BDI)

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

331001
331201
331102
330208
330602

PINTURA
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo
Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
Massa corrida à base de resina acrílica
Acrílico para pisos cimentados
SUBTOTAL(S/BDI)

14
14.1

COMBATE Á INCÊNDIO
501010 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros

un

4,00

14.2
14.3

501012 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg
501014 Extintor portátil de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg

un
un

1,00
1,00

m²

678,30

SUBTOTAL(S/BDI)
15
15.1
15.2
15.3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
352001 Tela em poliamida(nylon), malha 10x10 cm, fio 2 mm
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo,
50703
inclusive carga e descarga
55010 Limpeza final da obra
2

m³
m²

12,00
729,30

SUBTOTAL(S/BDI)
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16
16.1

PLACA DA OBRA
20802 Placa de identificação de obra

m²

6,00

SUBTOTAL(S/BDI)
VALOR TOTAL GERAL(S/BDI)
VALOR BDI

VALOR TOTAL GERAL(C/BDI)

Prazo de garantia dos serviços, materiais e peças: ___ (_______) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo
(mínimo de 12 meses).
Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela Contratada da Autorização para
Início dos Serviços (120 dias).
Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes
documentação.
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Local, em ____ de ________________ de 2014.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal:_________________RG do representante: _______________
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A
EMPRESA ___________ PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA QUADRA
POLIESPORTIVA “PAULO JACOB”.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, inscrita no CNPJ sob n.º 58.987.629/0001-57,
isenta de Inscrição Estadual, com sede na Av. Eng. Antônio de Castro Figueirôa, 100, Vila
Santa Luzia, Alumínio - São Paulo, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor José
Aparecida Tisêo, RG n° ____________ e CPF n° ___________, de ora em diante designado
CONTRATANTE, e a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob
n.º________________, com sede na _______________________, n.º ________, _______ ___, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Sr.(a.)
_________________, RG nº. __________ e CPF n° _________, na qualidade de vencedora da
Tomada de Preços n.º 01/2014, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, com as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- Reforma da Quadra Poliesportiva “Paulo Jacob”, localizada às margens da Rodovia
Raposo Tavares, km 75, Vila Pedágio, Alumínio SP, CEP: 18.125-000.
1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 01/2014 e seus
respectivos Anexos; e b) a proposta de __ de ________ de 2014, apresentada pela
CONTRATADA.
1.3- O regime de execução é de empreitada por preço global.
1.4- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1- Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo II do edital e serão recebidos pelo
Departamento Municipal de Planejamento e Obras designada pela CONTRATANTE;
2.1.1- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto
contratado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5505
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

2.2- A CONTRATADA deverá apresentar ao Departamento Municipal de Planejamento e
Obras da CONTRATANTE, antes do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após a
publicação do extrato deste contrato, os seguintes documentos:
2.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com base no valor total do
contrato e ARTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação;
2.2.2- Nome, formação, nº. do CREA, endereço e fone/fax comercial do engenheiro/técnico
coordenador geral que será o seu representante imediato e responsável direto pelos
serviços e assuntos de ordem operacional com competência técnica para o artigo 2º ou 7º
ou 23º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA, como também do Técnico de Segurança;
2.2.3- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância
assegurada correspondente a 10% do valor deste contrato, com vigência idêntica ao período
de execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante
a execução dos serviços, inclusive prorrogações, se houver, bem como de seguro de risco de
engenharia em 100% do valor contratual.
2.3- O ao Departamento Municipal de Planejamento e Obras terá três dias úteis para
analisar os documentos entregues e emitir a Ordem para Início dos Serviços.
2.4- O prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data do
recebimento pela CONTRATADA da Autorização para Início dos Serviços.
2.5- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão
obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
2.5.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia;
2.5.2- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
2.5.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
2.5.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pela autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos
serviços ora contratados.
2.7- Os serviços de pintura interna, divisória de gesso e demolição interna deverão ser
realizados em finais de semana.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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3.1- O recebimento dar-se-á por intermédio do Departamento Municipal de Planejamento
da CONTRATANTE, que expedirá a Ordem para Início dos Serviços, os Atestados de
Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;
3.1.1- Somente serão expedidos os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de
Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no
Memorial Descritivo e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA;
3.1.2- O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado com observância, no que couber, das
disposições da Ordem de Serviço GP-02/2001 expedida pelo CONTRATANTE.
3.2- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes:
3.2.1- Provisoriamente, após vistoria completa,_em até 10 (dez) dias contados da data em
que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento
Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente.
3.2.2- Definitivamente, em até 90 dias da expedição do Termo de Recebimento Provisório;
a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Comissão de Fiscalização
tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.
3.3- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, poderá:
3.3.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial
Descritivo – Anexo II do edital, determinando sua correção/substituição;
3.3.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
3.4- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de cinco
dias contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente ofertado.
3.5- O prazo de garantia dos serviços, materiais e peças é de ___ (____) meses contados da
data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo.
3.6- O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma
da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO
4.1- O valor total deste contrato é de R$_________ (______________________).
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4.2- O valor é fixo e irreajustável.
4.3- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros das funcionais
programáticas: 2014-288 Vínculo 02.100.0017- Elemento de despesa 44905100/99- Classif.
Funcional: 278120006 1083
4.4- Os pagamentos serão efetuados mensalmente pelo Departamento Municipal de
Finanças da CONTRATANTE, com base nos serviços efetivamente executados e medidos,
respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro - Anexo II do edital,
mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços
prestados (INSS, FGTS e ISSQN).
4.4.1- Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária, em
nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., em 15 (quinze) dias após a emissão dos
Atestados de Realização dos Serviços e do Termo de Recebimento Provisório, de acordo
com as previsões deste contrato.
4.5- As deduções da base de cálculo da retenção de 11% (onze por cento) seguirão o previsto
na legislação vigente do INSS.
4.6- A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de
expediente junto ao órgão CONTRATANTE.
4.7- Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo
para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA
5.1- A vigência iniciar-se-á na data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-se
na data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
5.2- O prazo de execução, de 120 (cento e vinte) dias corridos, será contado da data do
recebimento pela CONTRATADA da Ordem para Início dos Serviços.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo – Anexo II do edital, a Contratada
obriga-se a:
6.1- Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais
que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e
quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.
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6.2- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como
materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de
materiais e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes de sua execução.
6.3- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado
como de conduta inconveniente pelo CONTRATANTE.
6.4- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia
recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s.
6.5- Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como,
após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas
contempladas.
6.6- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da
realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.
6.7- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus
empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito.
6.8- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços,
materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo
CONTRATANTE.
6.9- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro
de serviços, a Comissão de Fiscalização oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24
(vinte e quatro) horas efetue a remoção desses materiais.
6.10- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros resultantes da execução deste contrato;
6.10.1- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
contrato.
6.11- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.
6.12- Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato,
prestando, ainda, a assistência técnica necessária;
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6.12.1- O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em todos os dias
de atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.
6.13- Fornecer a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.
6.14- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.15- Apresentar ao Departamento Municipal de Planejamento e Obras, quando solicitado,
comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho,
quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que
foram alocados à prestação dos serviços deste contrato.
6.16- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal,
as normas de segurança do CONTRATANTE.
6.17- Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constando nomes e
números das cédulas de identidade, com antecedência mínima de 48 horas do início das
atividades.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato por uma Comissão de Fiscalização
formalmente designada.
7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL
8.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivará,
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia
correspondente à R$ ___________ (________________) equivalentes a 5% (cinco por cento)
do valor total deste contrato.
8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,
obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.
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8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título
lhe for devida pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANÇÕES
9.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada pela lei federal nº. 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o
CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo
diploma legal.
9.2- Pela inexecução total ou parcial do serviço ou obra poderão ser aplicadas à contratada
as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
9.3 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela Depto.
Municipal de Planejamento e Obras, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a
aplicação da multa prevista no item 9.2, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido neste item.
9.4 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente.
9.5 - As multas referidas neste contrato não impedem a aplicação de outras sanções
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.
9.5.1 - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
9.5.2 - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor
da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no subitem anterior.
9.5.3 - Se a Administração decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido
à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
9.6- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos
do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que
rege a licitação.
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9.7- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela
inadimplência.
9.8- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o
Foro da Comarca de Mairinque - Estado de São Paulo.
10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de
direito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em __ de _________ de 2014.
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________
Nome:
RG nº.:

______________________________
Nome:
RG nº.:
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas
no
ato
convocatório,
que
a
empresa
_________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos
impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de
assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no
procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 01/2014, realizado pela Prefeitura
Municipal de Alumínio.

Alumínio, em ____ de ________________ de 2014

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal
da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em
participar do Tomada de Preços nº 01/2014, da Prefeitura Municipal de Alumínio, declaro,
sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro
de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Alumínio, em ____ de ________________ de 2014

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO
(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do
Tomada de Preços nº 01/2014, da Prefeitura Municipal de Alumínio, declara, sob as penas
da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins
estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

Alumínio, em ____ de ________________ de 2014
_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________
RG do representante legal: _________________
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________ (nome completo), RG nº
_____, representante legal da _____________________________ (denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório da Tomada de Preços nº 01/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de
Alumínio, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar.

Alumínio, em ____ de ________________ de 2014
_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________
RG do representante legal: _________________
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ANEXO IX
CARTA CREDENCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Referência: Tomada de Preços nº 01/2014

Pelo presente, designo o Sr ___________________________,
portador do R.G. nº. _______________ para representante da empresa
____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a
responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura,
exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação
de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em
referência.

Local, em ____ de ________________ de 2014

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO X
ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Reforma do imóvel que abriga a Quadra Poliesportiva “Paulo Jacob”.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº
01/2014, promovida por esta Prefeitura Municipal de Alumínio, que o Sr.
___________________,
RG
nº
___________,
representante
da
empresa
____________________________,
Fone/Fax:
(__)
_____________,
E-mail
:___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais
de execução dos serviços.

(Dados do representante da Prefeitura responsável pelo acompanhamento da vistoria)
Nome completo:______________________________________
Departamento:______________________________________________
Cargo:_____________________________________________
Assinatura:__________________________________________
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