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MINUTA TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0186/2014 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Data: 04/09/2014 – Repartição interessada Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, o projeto executivo, caso seja necessário poderá ser 
examinado e adquirido no Setor de Engenharia a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos localizado à Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG. Edital Disponível: 
Site: brumadinho.registrocom.net e Site: brumadinho.mg.gov.br (Lei 1.893/2013 e Decreto 
Municipal 160/2013 que institui a referida legislação) – Contato: 031 3571 6985. 
 

Edital de Licitação Modalidade de TOMADA DE PREÇOS para Contratação dos Serviços de 

Engenharia para a “EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO 
MERCADINHO COM FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”,  
atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto 

Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de 

material. 

Este processo administrativo licitatório, cuja realização foi autorizada pelo Sr. Secretario 

Municipal de Obras e Serviços Públicos será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, com suas 

alterações, e obedecerá as seguintes condições: 

 

1 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS - RECEBIMENTO E ABERTURA 

1.1 - A documentação e as propostas serão protocoladas na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, à Av. Inhotim n.º 600, Progresso, Brumadinho - Mg, até às 09:00 horas do dia 
08/10/2014. 
1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação será processada as 09:30 horas do 
mesmo dia, pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), no endereço acima, perante seus 

membros e representantes credenciados pelos licitantes. 

2 - OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

2.1- O objeto da presente licitação, é a Contratação dos Serviços de Engenharia para a 

“EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM 
FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material. 

2.2 - Esta licitação se processará no TIPO MENOR PREÇO, sendo o critério de julgamento 
Menor Preço Global, e seu objeto será executado sob regime de empreitada a preços 
unitários, por medição, com fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e 

equipamentos. 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - No local, data e horário indicados no sub-item 1.1,  os licitantes deverão protocolar os 

envelopes de nº 01 – Documentação, nº 02 – Proposta de Preços e Cronograma Físico 

Financeiro, contendo em suas partes externas os seguintes dizeres: 

3.2 – Nome e endereço do Licitante: 

3.2.1 - ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DA ABERTURA: 08/10/2014 
HORÁRIO DA ABERTURA: ÀS 09:30 HORAS 
3.2.2 - ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PRECOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DE ABERTURA: 08/10/2014 
HORARIO DA ABERTURA: 09:30 HORAS 
3.3 - Constituem fatos impeditivos de participação na presente licitação: 

a) A existência de ato administrativo declaratório de inidoneidade para licitar, emanado 

de qualquer órgão da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal (art. 87, 

inciso IV, da Lei Federal 8.666/93); 

b) A participação, direta ou indiretamente, na empresa licitante, de sócios, diretores 
ou responsáveis técnicos eu tenham vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 
Brumadinho, (art. 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93), bem como dos incisos do 
mesmo artigo: I) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II) 
empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado. 
c) Estar à empresa sob sanção junto a Prefeitura Municipal de Brumadinho, em 

decorrência de anterior aplicação de penalidades, sem que tenha sido promovida a necessária 

reabilitação (art. 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93); 

d) A participação de empresa que possui sócios, quotistas ou administradores, que 
incluam na vedação contida no artigo 36 da Lei Orgânica do Município: “Art 36. O 
Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de 
confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou 
consanguíneo, até o 2º  grau, ou por adoção e os servidores empregados públicos, não 
poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses aos findas as 
respectivas funções”. 
3.5 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
3.5.1 - Poderão participar da presente Tomada de Preços, as empresas inscritas no 
Cadastro de Licitantes do Município.  As empresas que não estão cadastradas, deverão 
retirar o Requerimento de Cadastro no Departamento de Compras e Licitações NA SEDE 
DA PREFEITURA, e proceder o referido cadastramento, em tempo hábil,  em até 03 dias  
antes da Licitação. 
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4 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 01  
4.1 - O envelope n.º 01 - Documentação - deverá conter os seguintes documentos: 

4.1.1)  - Registro comercial, no caso de firma individual; 

4.1.2) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta 

comercial da sede da licitante. No caso de Sociedade por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo. No caso de sociedades civis, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício. 

4.1.3) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

eleição da diretoria em exercício; 

4.1.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.1.5)  Capacitação Financeira: Apresentação do balanço contábil do último exercício 2013, 

registrado na Junta Comercial, juntamente com a planilha de cálculo elaborada pelo licitante, 

em papel timbrado, com os dados extraídos do balanço, que comprovem sua situação 

econômico-financeira, evidenciando os seguintes índices: 

a) ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) deverá ser maior ou igual a 1,00 
b) ILC = AC / PC deverá ser maior ou igual a 1,00 
c) IE = PC + ELP/AT menor ou igual a 0,25 
Onde:  

ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

IE= INDICE DE ENDIVIDAMENTO 

AC= ATIVO CIRCULANTE 

RLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AT= ATIVO TOTAL 

PL= PATRIMONIO LIQUIDO 

OBS.: O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa ou em cópia 

reprográfica devidamente registrada na Junta Comercial, ou no Cartório competente quando se 

tratar de sociedade civil, devidamente autenticado. 

§1º - No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço 

(demonstrações contábeis) do último exercício social exigível. 

§2º - O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o 

arredondamento matemático a partir da segunda casa decimal. 

4.1.5.1 As empresas que apresentarem resultados menores que os estabelecidos nos itens 
acima, deverão comprovar na data de abertura dos envelopes, possuir capital social ou o 
valor do patrimônio liquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado do 
contrato. (Lei 8.666/93, Artigo 31, § 3º) 
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4.1.6 Certidão negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

4.1.7 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - em 

vigor, conforme legislação própria. 

4.1.8 - Certidão Negativa de Débito - CND - do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

em vigor, conforme legislação própria. 

4.1.9 - Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, (Incluindo Dívida Ativa da 

União),  Estadual e Municipal mediante apresentação das certidões 

4.1.10 – Prova de inscrição no Cadastramento Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.1.11 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação; 

4.1.12 – Certidão de registro no CREA; 

4.1.13 - comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes ao objeto da licitação. 

4.1.14  A comprovação de inclusão no quadro permanente a que se refere o item acima poderá 

ser feita pela apresentação de cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social do 

profissional ou cópia do contrato social da empresa em que conste o profissional integrante da 

sociedade ou contrato de trabalho ou pela apresentação de cópia da Guia de Recolhimento do 

FGTS, para os empregados, ou para os sócios e diretores mediante apresentação do contrato 

social vigente. Ou, para os responsáveis técnicos, a certidão de inscrição no CREA competente. 

Ou, no caso de profissionais especificamente vinculado às obras, mediante competente contrato 

de prestação de serviços OU Declaração de contratação futura de profissional, com anuência 

deste ; 

4.1.15 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional: Apresentação de  Atestado (S) 
Técnico (S) fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, acompanhados 
das respectivas Certidões do CREA, que comprovem a capacitação técnica e a execução, 
pelo (s) responsável (eis) Técnico (s) indicado pela proponente de obras similares ao objeto 
ora licitado, sendo os itens de maior relevância: 
CONCRETO 119 M3 
FERRAGEM 2.500 KG 
TIJOLOS CERAMICOS 270M2 
PINTURA ACRILICA 566 M2 
REBOCO 450M2 
ASSENTAMENTO DE TUBOS  1.640M2 
ASSENTAMENTO DE CABOS COBRE 3.450 MT 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELETRICA 06 UN 
4.1.16 – Atestado de comprovação de capacidade operacional da empresa, fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes, comprovando que a empresa executou as atividades abaixo 
relacionadas: 

CONCRETO 119 M3 
FERRAGEM 2.500 KG 
TIJOLOS CERAMICOS 270M2 
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PINTURA ACRILICA 566 M2 
REBOCO 450M2 
ASSENTAMENTO DE TUBOS  1.640M2 
ASSENTAMENTO DE CABOS COBRE 3.450 MT 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELETRICA 06 UN 
 
4.1.17 -  Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da CF, conforme 
anexo VI 
4.1.18 - Declaração de aceitação dos termos do edital – conforme Anexo VII 
4.1.19  Declaração de visita Técnica, assinada por Responsável pela empresa, conforme 
indicado no anexo XVI deste edital de que o licitante tomou conhecimento das condições 
e locais para a execução do objeto. A visita deverá ser precedida por profissional 
credenciado da licitante, e que deverá identificar-se no ato. Deverá ser realizada 
individualmente no período entre a publicação do edital dia 16\09\14 até 01 (hum) 
anterior à abertura, previamente agendadas com o Engenheiro Ubiraci de Alcântara 
Marques Sôlha, que atestará o procedimento. Os interessados deverão se apresentarem na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos à Av. Inhotim, 600 – Progresso – 
Brumadinho/MG, na sede deste município, no dia e hora agendados devendo as visitas 
serem individuais, não podendo acontecer em mesmo dia e único horário – Contato Prévio 
para visitação 031 3571 6060 – Eng. Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha.  
4.1.20 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 

4.1.21 - Comprovante de depósito de caução de garantia de manutenção da 
proposta que deverá ser depositada na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho, conforme e em qualquer das modalidades previstas no art 56, 
parág. 1º da Lei 8.666/93, 05 (CINCO) dias úteis antes da data de abertura até às 
16:00 horas do dia 01/10/2014, no valor de R$ 4.800,00 (QUATRO MIL E 
OITOCENTOS  REAIS), que será devolvido aos licitantes, dentro de 30 dias após a 
homologação do resultado do julgamento. 
OBSERVAÇÕES 
1- Serão aceitos documentos de caráter permanente ou que expressem respectivas validades, 

desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90 

(Noventa dias), no máximo, da data designada para apresentação das propostas. 

2- Os documentos enumerados acima poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia 

autenticada por Cartório competente ou por funcionário do Departamento de Licitações desta 

Prefeitura, de forma antecipada e ou no momento da sessão, aceitando-se também a publicação 

em órgão de impressa oficial, e documentos emitidos através da internet, quando assim 

previstos pelo emitente.  

3- Somente o representante da empresa licitante, cuja credencial deverá ser apresentada ao 

Presidente da Comissão de Licitação antes da abertura dos envelopes de habilitação, de acordo 

com modelo constante do anexo IV, poderá examinar os documentos e as propostas dos 

demais Licitantes, assinar as notas da CPL, bem como fazer manifestações oral ou escrita na(s) 
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sessão(ões) de abertura dos envelopes contendo as respectivas documentações e propostas 

comerciais. 

5 - DA MICRO – EMPRESA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) – EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI); 
5.1– A microempresa, empresa de pequeno porte, Mei, Eireli, que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento. 
5.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado.  
5.3 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, Mei e Eireli com início de 

atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do 

art. 3º da LC 123/2006. 

5.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 

123/2006. 
5.5 – As licitantes microempresas, empresas de pequeno porte, Mei e Eireli, ao apresentarem a 

declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também 

deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se 

houver. 

6 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA (EIRELI); 
6.1 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
6.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, 
situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 
6.2.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem 6.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido; 

6.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.1, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada e que se enquadra 

no subitem 6.2.1 deverá apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

7 - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PRECOS  - Envelope n.º 02 
7.1 - As propostas serão apresentadas no envelope n.º 02, cujo original fará parte integrante 

do processo, acompanhadas dos quantitativos e respectivos preços e deverão conter: 

7.2 - Especificação do objeto hora licitado; 
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7.3 - O prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data determinada 

para a entrega das propostas - art. 64, inciso 3º, da Lei 8.666/93. 

7.4 Declaração formal do prazo de garantia da obra, não inferior a 05 (cinco anos); 

7.5 O prazo máximo para execução dos serviços, não superior 04 (QUATRO) MESES; 
7.6 Indicação do representante apto a assinar o contrato decorrente da homologação com 

sua qualificação (nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, RG, residência e domicílio e, 

se for o caso, a procuração exigível); 

7.7 Cronograma físico-financeiro; 

7.8 - As propostas serão apresentadas em papel timbrado da firma licitante, datilografadas 

ou digitadas,  em original podendo ser desclassificadas aquelas que: 

a) Não observarem a legislação e atenderem aos termos do presente Edital. 

b) Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

c) Não estiverem assinadas pelo representante da firma licitante. 

d) Contiverem preços excessivos ou comprovadamente inexeqüíveis, observadas as 

disposições contidas nos arts. 44, par. 3.º e 48, inciso II, ambos da Lei federal n.º 8.666/93. 

e) Para averiguação da exeqüibilidade dos preços propostos, será observado ainda, o 

art. 48, par. 1º da Lei federal 8.666/93. 

7.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços 

ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

7.10 - ANEXO I - Modelo de Proposta de Preço. 

7.11 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescido dos respectivos encargos. 

7.12 – A empresa deverá preencher a planilha de orçamento em branco, ANEXO III que 

integra este edital com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em 

algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria 

proponente, desde que sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de 

orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e 

quantidades, devendo os preços estarem grafados em reais, com duas casas decimais após a 

virgula. 

7.13 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações poderá 

fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras com as devidas 

correções. 

8 - DA ABERTURA 
8.1 - Na sessão inicial serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a documentação 

dos licitantes, a qual será examinada para julgamento da habilitação. 

8.2 - Ao licitante inabilitado será devolvido, de imediato, o envelope proposta de preços e 

cronograma físico-financeiro, inviolado, desde que não tenha apresentado recurso ou então após 

sua denegação. 

8.3 - Na mesma sessão inicial poderão, a critério exclusivo da CPL, ser abertos os envelopes 

contendo as propostas de todos os licitantes julgados habilitados, desde que haja desistência 

expressa de todos os participantes quanto à interposição de recursos. 
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8.4 - Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar 

recurso, a sessão será suspensa, sendo consignado em Ata a referida manifestação. Nesta 

hipótese, a Comissão Permanente de Licitações designará nova data de abertura das propostas, 

observando o prazo de julgamento do recurso interposto. 

8.5 - Será lavrada ata circunstanciada da abertura da licitação, assinada por todos os 

licitantes presentes, e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.6 - As Propostas e a documentação serão rubricadas por todos os representantes dos 

licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.7 - A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases 

subseqüentes desta licitação. 

9 - DO TIPO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1 - O tipo da presente licitação será de menor preço,  sendo o julgamento por MENOR 
PREÇO GLOBAL, levando-se em consideração, para escolha da proposta mais vantajosa, as 

especificações complementares bem como os critérios e os fatores estabelecidos deste Edital. 

9.2 - O julgamento das propostas será objetivo e processado através da verificação da 

conformidade de cada proposta com os requisitos deste Edital, conforme o caso, com os preços 

correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, promovendo a Comissão de 

Licitação a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com o presente 

instrumento convocatório, dentro dos seguintes critérios: 

a) Será considerada vencedora a proposta que ofereça, de forma exeqüível, o menor 

Global, observado o disposto no Edital. 

b) No caso de empate, o critério de desempate será por sorteio, através de ato público, 

em local e horário previamente comunicado aos interessados. Tal ato será realizado pela 

Comissão Permanente de Licitações, com ou sem a presença dos licitantes convocados. 

c) No julgamento das propostas, a Comissão de Licitações, sob pena de nulidade, 

observará estritamente as prescrições da Lei federal 8.666/93, e principalmente, o disposto no 

sub-item 9.1, o tipo licitação e os critérios de  julgamento estabelecidos neste Edital. 

d) É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da proposta. 

e)         A Comissão de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos 

quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços e Cronograma físico-financeiro, através 

de diligência formal, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não 

correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta.  

10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR. 
10.1 - Deverão ser observadas todas as condições constantes no Edital e seus anexos, que são 

partes integrantes do mesmo, e ainda: 

 a) – Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

 b) – Assumir a responsabilidade perante terceiros, inclusive por atos praticados pelo operador, 

designado para conduzir o equipamento, eximindo o município de quaisquer reclamações e 
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indenizações, sendo de sua responsabilidade todos os seguros, inclusive de responsabilidade 

civil e o ressarcimento de todo e qualquer dano a terceiros; 

c – Responder por quaisquer danos que venham a ser causados ao contratante ou a terceiros, 

por seus empregados ou prepostos no exercício de suas tarefas; 

d) – A responsabilidade da empresa contratada é integral para com a execução do objeto , nos 

termos do código civil brasileiro, sendo que a presença da fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Brumadinho não diminui ou exclui esta responsabilidade; 

e) – Dar ciência à Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 

observar a execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

f) – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se obriga 

a atender prontamente; 

g) – Utilizar os equipamentos adequados conforme legislações pertinentes, principalmente de 

segurança no trabalho, e necessários à boa execução dos serviços sobre sua responsabilidade; 

h) – Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, prevista na 

legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando os seus 

empregados forem vítimas de acidentes do trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles; 

i) – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, 

durante toda a execução do contrato; 

j) – O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, acidentários da 

infortunística do trabalho, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

k) – Apresentar os equipamentos limpos e em condição de operação, atendendo o código de 

trânsito brasileiro com o mínimo de ruído interno, forte controle de emissão de poluentes, 

atendendo a legislação específica. 

l) - Deverão ser observadas na execução da obra todas as disposições contidas nas 

especificações de materiais e serviços, no projeto básico, planilhas, memoriais descritivos, 

caderno de encargos, anexos e minuta do contrato, que são partes integrantes deste Edital; 

m)- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

contratuais, resultantes da execução deste Contrato. 

n) - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

o) - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a legislação 

vigente; 

p) - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas 

estabelecidas pela legislação específica e pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, observando rigorosamente o que consta 

neste termo. 

q) – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem como 

a matricula da obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, quando da assinatura 

do contrato, constando na identificação do contribuinte, sua própria razão social, e 

responsabilizar-se pelos recolhimentos devidos; 

r) – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos 

serviços; 
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s) – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas 

técnicas aplicáveis vigentes, no que tange aos requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade; 

t) – Apresentar depósito de caução de contrato, recolhida na tesouraria do Município, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do custo estimado para execução do 
Objeto, em uma das modalidades previstas no parágrafo primeiro do art. 56, da lei 
8.666/93; 
u) OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de 
medição (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), 
relatório fotográfico (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos), Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, Certidão Negativa de Débito junto 
ao FGTS, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizadas; 
v) Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido tendo 
o Setor de Engenharia 05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão 
da Nota Fiscal, como documento hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia 
para conferência final e aceitação, e fará o encaminhamento ao órgão responsável pelo 
pagamento, observados os prazos contratuais ou recomendar correções. Em caso de 
correções o Setor de Engenharia terá novamente 05 (cinco) dias para analisar novamente 
a documentação. 
x) O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, 
no dia posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários de obras em 
concordância ao citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras 
deverá ser confeccionado de acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Y) Conforme determinações constantes no art. 40, inciso II da Lei Federal 8.666/93 a 
empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato após 
homologação pela autoridade competente. 
11- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1 - As obrigações da Prefeitura deverão ser seguidas rigorosamente do que consta no edital e 

em seus anexos, e ainda: 

a) Emitir Ordem de Serviço para início dos trabalhos; 

b) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada; 

c) Acompanhar e fiscalizar o contrato através de responsável pela  Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos; 

d) Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir eventuais irregularidades encontradas 

na execução do presente contrato; 

e) Atestar os documentos fiscais por 02(dois) servidores exigindo a apresentação das Certidões 

Negativas de FGTS e INSS para cada Nota Fiscal; 

f) Designar um Servidor qualificado para acompanhar a execução do contrato, inclusive 
dos possíveis aditamentos, que deverão ser comunicados à Secretaria de Administração 
para elaboração, QUE TERÁ COMO RESPONSAVEL O SR. UBIRACI DE ALCANTARA 
MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL; 
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12 - PRAZO DE EXECUÇÃO   
12.1 - O prazo estimativo para execução dos serviços será de 04 (QUATRO) MESES, a contar 

da data de recebimento da primeira “ordem de serviço” que autorizar o início dos trabalhos, 

admitida sua prorrogação nos termos da Lei e suas alterações posteriores, através de termo 

aditivo. 

12.2 - Nenhum serviço será realizado sem cobertura de “ordem de serviço” previamente emitida. 

A contratada deverá atender, no prazo máximo de três dias, a ordem recebida para mobilização 

de pessoal e de equipamentos 

13 - DOS PREÇOS 
 
13.1 - Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da “planilha de 

orçamento” elaborada pelo Município, o valor estimativo dos serviços licitados é de R$ 
479.173,80 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E TREIS 
REAIS E OITENTA CENTAVOS), TENDO COMO REFERENCIA TABELA DO SINAPI. 

13.2 Os preços dos serviços/produtos, objeto da presente licitação terá por base a proposta 

apresentada pela CONTRATADA na sessão da licitação. 

13.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses 

expressamente, previstas no art. 65, inciso II, alínea d da Lei 8.666/93, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

13.4 - O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
14 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
14.1 - As medições discriminando e pormenorizando os serviços executados, serão efetuadas no 

último dia útil do mês da prestação dos serviços e os pagamentos serão efetuados em até 10 

(DEZ) dias do mês subseqüente, devendo as faturas serem emitidas em Reais. 

14.2- Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade 

Técnica  (ART)  no  CREA,  

14.3 Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais 

(INSS e FGTS) dos empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços.  

14.4 - O efetivo pagamento das medições estará condicionado à apresentação dos documentos 

acima e ao cumprimento das exigências determinadas. 
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14.5- As faturas somente serão liberadas à contratada contra apresentação do CND do INSS e o 
CRF do FGTS e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 - A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa está prevista no presente 

exercício, nas verbas a seguir especificadas: Dotação: 02.23.01- 15.452.0032.2147-
4.4.90.51.00 fonte 200 – CODIGO 1071. 

16- FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS: 

16.1 - A execução dos serviços será supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, devendo o Secretário da Pasta designar servidor com poderes para 
verificar se os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) 
qualidade, E CASO SEJA NECESSÁRIO (exigindo os testes e ensaios definidos na Normas 
da ABNT) analisar e decidir sobre oposições da CONTRATADA que visem melhorar a 
execução dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha da 
CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no contrato. 

17 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO 
17.1 – As impugnações ou dúvidas, quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas por 

escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o edital, em até 02 (dois) dias anteriores à data do 

julgamento. 

17.2 – Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no 

prazo em  até 24 (vinte e quatro) horas úteis, depois de protocoladas. 

17.3 – A licitante, após informada das decisões da Comissão de Licitação, no tocante a 

habilitação ou julgamento de Proposta de Preços e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para interpor recurso, contado da intimação do ato ou da lavratura da Ata. 

17.4 – Interposto o recurso, nos termos do sub-item 17.3, dele se dará ciência aos demais 

licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

17.5 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Licitações da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos e entregue, mediante protocolo, durante o expediente 

administrativo, no setor, sendo vedada a interposição através de qualquer outra forma. 

17.6– O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito 

suspensivo. 

17.7 – A autoridade competente poderá motivadamente e por razões de interesse público, 

atribuir efeito suspensivo ao recurso. 

17.8 – O recurso interposto fora do prazo, não será conhecido.  

17.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do 

vencimento. 

18 -SANÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
18.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de 

Brumadinho poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes 

sanções: 

a) advertência; 
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b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

tomando por base o valor do item; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do item. 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurarem 

os motivos. 

18.2 – O atraso injustificado na prestação dos serviços, por período superior ao assumido, 

poderá ensejar no cancelamento da Ordem de Fornecimento. 

18.3 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na 

impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, 

caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

18.4 – Da aplicação da penalidade prevista nos itens 18.1 e 18.2 caberá recurso, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir 

devidamente informado.  

18.5 – As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 

Fornecedores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Brumadinho. 

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início, incluir-

se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

19.2 - Todos os licitantes têm direito subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 

estabelecido na Lei Federal 8.666/93, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 

trabalhos. 

19.3 - Todos os anexos prestam esclarecimentos e são parte integrante deste Edital, 
inclusive o que determina o inciso I § 2º do art. 40 da Lei 8.666/93 – Os projetos poderão 
ser retirados no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. INFORMAÇÕES: 031 3571 3985 – SETOR LICITAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 
DAS 07:00 AS 16:00HRS. O EDITAL ENCONTRA-SE DISPONIVEL NO SITE: 
brumadinho.registrocom.net 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTOS; 

ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTO EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO PELA 

LICITANTE; 

ANEXO IV – CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93; 

ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BÁSCIO; 

ANEXO VIII – TERMO DE COMPROMISSO; 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI 15.426/05 E DECRETO 5.286/04 - 

ACESSIBILIDADE PORTADORES DE DEFICIENCIA 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE NÃO PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE; 

ANEXO XII – MINUTA TERMO DE RENÚNCIA A INTENÇAO INTERPOSIÇÃO RECURSO 

(FACULTATIVO); 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Esclarecimentos: Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG – Horário de 07:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas - Fone 3571. 3985 - SETOR DE LICITAÇÕES – 

SECRETARIA DE OBRAS – Email: licitaobrasbrumadinho@gmail.com  
 

Brumadinho, 04  de setembro  de 2.014 
 

_____________________________________ 
AUTORIDADE COMPETENTE – ORDENADOR DESPESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitaobrasbrumadinho@gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014 
 
 

ANEXO I 
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Brumadinho,  ..........  de ........................................ de 2014. 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Brumadinho 

Ref.: Licitação TP 010/2014 
 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais 
concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta 
Tomada de Preços, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta 
de preços para a execução dos referidos serviços, nos seguintes termos: 

O valor total de nossa proposta calculada conforme planilha de quantidades e preços, é de 
R$ .............................................................................(....................................), referentes 
a .................................../.............................................. de 2014. 

Esta proposta é válida por um período de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
deste data. 

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o contrato, assiná-lo dentro do prazo estipulado 
pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, bem como a atender a todas as condições 
prévias a assinatura do mesmo. 

 

Brumadinho, ..............., de ..................................................de 2014. 

 

Atenciosamente. 

 

Empresa  proponente 

Dados Gerais: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Representante Legal: 

CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº010/2014 

 
 

A N E X O   I I  
 
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 

 
  

 

                PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO 

  

  

  

  

                           Secretaria Municipal e Administração  
   

  
                   SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS    

  
 

 
 DATA:  

    
    22/07/2014 

UNIDADE 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   UNIDADE GESTORA: 

PROJETO / 
ATIVIDADE: MERCADINHO CÓDIGO DOTAÇÃO: 

ELEMENTOS 
DE DESPESA 
/ ITEM: 

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA  - PREÇO REFERENCIAL 
SINAPI - MAIO 2014 

   
CÓDIGO: FONTE DE RECURSOS: 

CARIMBO/ASS.SEC. PLANEJAMENTO:         

1.0 MERCADINHO      MATERIAIS   MÃO DE OBRA   TOTAL  

1.1 Serviços Preliminares               

1.1.1 

Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, 
paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, 
incluso instalações elétricas e esquadrias 

m² 40,00 
       

116,31  
                 

4.652,40  
                    

77,54  
                        

3.101,60  
                             
7.754,00  

1.1.2 
Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 
módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes unid.  3,00 ##### 

                 
4.698,67              1.044,15  

                       
3.132,44  

                                
7.831,11  

1.1.3 

Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc / isol termo-
acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl 
transp/carga/descarga 

mês 4,00 

433,00 
                   

1.732,01  288,67 
                        

1.154,67  
                             
2.886,68  

1.1.4 Transporte de container, exclusive carga e descarga 
unxkm 106,60 

9,76 
                  

1.039,99  

                        
6,50                              

693,33  
                              
1.733,32  

1.1.5 Carga e descarga de container 
unid.  2,00 

27,86 
                           

55,73  

                     
18,58                                   

37,15  
                                       
92,88  

1.1.6 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 
m² 6,00 

139,82 
                        

838,91  
                     

93,21                              
559,27  

                               
1.398,18  

1.1.7 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H = 0,70M unid.  20,00 
        

30,08  
                        

601,56  
                    

20,05  
                             

401,04  
                              
1.002,60  

1.1.8 
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra,m3-
chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor unid.  1,00     599,66  

                       
599,66                  399,77  

                            
399,77  

                                   
999,43  

1.1.9 Instalação provisória de água e esgoto unid.  1,00     599,66  
                       

599,66                  399,77  
                            

399,77  
                                   
999,43  

1.1.10 
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a 
cal e reaproveitamento de 2x m² 50,00 

        
20,38  

                   
1.018,80  

                     
13,58  

                            
679,20  

                              
1.698,00  

      
SUB-

TOTAL   #######   
   

10.558,25        26.395,63  

1.2 Locação               

1.2.1 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas 
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes m² 217,63 

             
2,16  

                       
470,08  

                         
1,44  

                             
313,39  

                                   
783,47  

      
SUB-

TOTAL         470,08    
         

313,39              783,47  
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1.3 Estrutural               

1.3.1 Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m  m³ 8,93 
            

8,42  
                            

75,17  
                         

5,61  
                                 

50,12  
                                    
125,29  

1.3.2 
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 
6m³ m³ 11,60 

            
0,45  

                               
5,22  

                        
0,30  

                                    
3,48  

                                           
8,70  

1.3.3 

Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia 
pavimentada (para distancias superiores a 4 km) - (empolamento 
30%) - Bota fora  m³xkm 99,79 

            
0,57  

                           
56,88  

                        
0,38  

                                
37,92  

                                       
94,80  

1.3.4 
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 
esteiras de 165 hp m³ 11,60 

            
0,58  

                               
6,75  

                        
0,39  

                                    
4,50  

                                         
11,25  

1.3.5 Regularização e compactação manual de fundo de vala com soquete m² 25,49 
             

1,39  
                           

35,33  
                        

0,92  
                                

23,55  
                                       
58,88  

1.3.6 

Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, 
duas demãos 

m³ 1,49 
            

3,25  
                               

4,85  
                         

2,17  
                                    

3,23  
                                           
8,08  

1.3.7 
Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual  

m³ 1,49      162,66  
                       

242,36                   108,44  
                              

161,58  
                                   
403,94  

1.3.8 

Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação 

kg 10,50 
            

3,57  
                           

37,49  
                        

2,38  
                     

24,99  
                                       
62,48  

1.3.9 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento / 
corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg #### 

             
3,71  

              
18.672,00  

                        
2,47  

                   
12.448,00  

                            
31.120,01  

1.3.10 
Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento / 
corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg 108,80 

            
3,58  

                       
389,07  

                        
2,38  

                            
259,38  

                                   
648,45  

1.3.11 
Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl 
montagem e desmontagem m² 760,43 

        
28,06  

              
21.334,62  

                     
18,70  

                   
14.223,08  

                          
35.557,71  

1.3.12 
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e 
adensamento  m³ 72,82      198,97  

              
14.488,70                   132,64  

                       
9.659,14  

                          
24.147,84  

      
SUB-

TOTAL   #######   
  

36.898,97        92.247,42  

1.4 Arquitetônico               

1.4.1 Infraestrutura                

  

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 
cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1 cm m² 525,03 

        
28,39  

              
14.903,50  

                     
18,92  

                      
9.935,67  

                          
24.839,17  

      
SUB-

TOTAL   #######   
     

9.935,67        24.839,17  

1.4.2 Revestimento               

1.4.2.1 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecânico da argamassa m² #### 

             
2,13  

                  
2.236,61  

                         
1,42  

                        
1.491,07  

                             
3.727,68  

1.4.2.2 

Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo 
manual da argamassa 

m² #### 
            

9,50  
                 

9.979,68  
                        

6,34  
                       

6.653,12  
                          
16.632,79  

1.4.2.3 

Reboco traço 1:3 (cimento e areia media nao peneirada), base para 
tinta epóxi, preparo manual da argamassa 

m² 901,46 
            

9,50  
                 

8.567,48  
                        

6,34  
                        

5.711,65  
                           
14.279,13  

1.4.2.4 
Pintura látex acrílica, duas demão  

m² #### 
            

4,70  
                 

5.307,94  
                         

3,13  
                      

3.538,63  
                             
8.846,57  

1.4.2.5 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 
7cm, preparo manual m² 222,95 

         
19,40  

                 
4.324,78  

                     
12,93  

                       
2.883,19  

                             
7.207,97  

1.4.2.6 
Piso cerâmico padrão médio pei 4 assentado sobre argamassa de 
cimento colante rejuntado com cimento branco m² 284,45 16,68 

                 
4.744,63  

                       
11,12  

                       
3.163,08  

                              
7.907,71  

1.4.2.7 

Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de 
rejuntamento com cimento branco m² 89,61 

         
18,82  

                  
1.686,64  

                     
12,55  

                        
1.124,43  

                               
2.811,07  

1.4.2.8 
Divisória em marmorite e = 3 cm, inclusive ferragens em latão 
cromado m² 22,43      182,24  

                 
4.087,73  

                  
121,50  

                       
2.725,16  

                              
6.812,89  

      
SUB-

TOTAL   #######   
  

27.290,32        68.225,80  

1.4.3 Esquadrias e Ferragens               

1.4.3.1 
Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20 Mpa (preparo com 
betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A m 34,80 

            
7,46  

                       
259,54  

                        
4,97  

                             
173,03  

                                   
432,56  

1.4.3.2 Janela maxim ar em chapa dobrada  m² 1,32     220,36  
                       

290,88  
                  

146,91  
                             

193,92  
                                   
484,80  

1.4.3.3 Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição  m² 12,00 
      

166,01  
                   

1.992,17  
                  

110,68  
                         

1.328,11  
                             
3.320,28  
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1.4.3.4 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição  m² 3,78      166,69  
                       

630,07  
                    

111,12  
                            

420,05  
                               
1.050,12  

1.4.3.5 Porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 16  m² 4,18      276,31  
                   

1.154,98  
                  

184,21  
                            

769,99  
                              
1.924,97  

1.4.3.6 Porta vidro temperado c/2 folhas, de correr, e = 10 mm  m² 12,00 
       

101,81  
                   

1.221,77  
                    

67,88  
                              

814,51  
                             
2.036,28  

1.4.3.7 
Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, 
inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 21,28 13,068 

                       
278,09  

                         
8,71  

                             
185,39  

                                   
463,48  

1.4.3.8 
Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de 
acabamento superior unid.  8,00 114,86 

                        
918,86  

                    
76,57  

                             
612,58  

                               
1.531,44  

1.4.3.9 

Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de 
acabamento superior 

unid.  4,00 
        

97,83  
                        

391,32  
                    

65,22  
                            

260,88  
                                   
652,20  

1.4.3.10 

Fechadura bico de papagaio para porta de correr interna, chave 
bipartida, acabamento padrao médio 

unid.  13,00 
         

55,01  
                         

715,10  
                    

36,67  
                            

476,74  
                                
1.191,84  

      
SUB-

TOTAL     7.852,78    
     

5.235,19        13.087,97  

1.4.4 Cobertura               

1.4.4.1 

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduíche, trapezoidal, de 
alumínio 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla 
estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno 
expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e 
densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, 
comprimento até 12,00m, inclusive acessórios para fixação, altura 
total de 78,8mm. Medida pela área real de cobertura. Fornecimento e 
colocação m² 226,11 

        
72,24  

               
16.334,19  

                     
48,16  

                   
10.889,46  

                         
27.223,64  

1.4.4.2 

Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura de 
aço para cobertura duas águas com lanternim, espaçamento entre 
tesouras 5 m, vão 25 m m² 48,49 

         
98,21  

                   
4.762,11  

                    
65,47  

                       
3.174,74  

                             
7.936,84  

1.4.4.3 
Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 
33cm  m 40,70 

         
17,45  

                         
710,13  

                      
11,63  

                            
473,42  

                               
1.183,56  

1.4.4.4 
Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 
16cm  m 40,70 

          
11,72  

                       
476,92  

                         
7,81  

                             
317,95  

                                   
794,87  

1.4.4.5 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 
cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1 cm m² 11,79 

        
28,39  

                       
334,67  

                     
18,92  

                              
223,11  

                                   
557,78  

1.4.4.6 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecânico da argamassa m² 23,58 

             
2,13  

                           
50,23  

                         
1,42  

                                
33,48  

                                        
83,71  

1.4.4.7 
Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo 
manual da argamassa m² 23,58 

            
9,50  

                        
224,10  

                        
6,34  

                             
149,40  

                                    
373,51  

1.4.4.8 Pintura látex acrílica, duas demão  m² 23,58 
            

4,70  
                         

110,78  
                         

3,13  
                                

73,85  
                                    
184,63  

      
SUB-

TOTAL   #######   
   

15.335,42        38.338,55  

1.4.5 Proteção/Acessos               

1.4.5.1 
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de 
empréstimo m³ 2,73 

        
40,77  

                          
111,30  

                     
27,18  

                                
74,20  

                                    
185,50  

1.4.5.2 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x m² 4,88 
          

15,16  
                           

73,99  
                       

10,11  
                                

49,33  
                                    
123,32  

1.4.5.3 
Armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60, 
4,2mm, malha 10x10cm kg 46,38 

            
3,58  

                        
165,85  

                        
2,38  

                              
110,57  

                                   
276,42  

1.4.5.4 Concreto usinado Fck=20MPa, inclusive lançamento e adensamento  m³ 4,25 191,68 
                        

814,62                   127,78  
                            

543,08  
                               
1.357,71  

1.4.5.5 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco  m³ 5,54     840,35  
                 

4.655,56                  560,24  
                        

3.103,71  
                             
7.759,27  

1.4.5.6 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"  m  44,00 
      

100,61  
                 

4.427,02  
                    

67,08  
                       

2.951,34  
                             
7.378,36  

1.4.5.7 
Pintura guarda-corpo guarda-roda e mureta proteção com cal em 
pontes e viadutos medida pelo dobro da área total (largura x altura) m² 114,40 

             
1,43  

                        
163,36  

                        
0,95  

                              
108,91  

                                   
272,27  
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SUB-

TOTAL     10.411,71    
      

6.941,14        17.352,85  

1.4.6 Paisagismo               

1.4.6.1 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x9x19cm,1/2 vez (espessura 9 
cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1cm m² 4,00 

        
25,29  

                          
101,16  

                     
16,86  

                                
67,44  

                                    
168,60  

1.4.6.2 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecânico da argamassa m² 4,00 

             
2,13  

                               
8,52  

                         
1,42  

                                    
5,68  

                                        
14,20  

1.4.6.3 
Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo 
manual da argamassa m² 4,00 

            
9,50  

                           
38,02  

                        
6,34  

                                
25,34  

                                       
63,36  

1.4.6.4 Pintura látex acrílica, duas demão  m² 4,00 
            

4,70  
                            

18,79  
                         

3,13  
                                 

12,53  
                                        
31,32  

1.4.6.5 
Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cavas de 
80x80x80cm  unid.  2,00 

         
36,91  

                           
73,82  

                     
24,61  

                                
49,22  

                                    
123,04  

1.4.6.6 
Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 
80x80x80cm unid.  3,00 

        
40,90  

                         
122,71  

                    
27,27  

                                 
81,80  

                                    
204,51  

      
SUB-

TOTAL         363,02    
         

242,01              605,03  

1.5 Instalações Hidráulicas - Abastecimento de Água Fria               

1.5.1 Caixa d'água em polietileno Fortlev 2.000l unid.  1,00     439,74  
                       

439,74                   293,16  
                             

293,16  
                                   
732,90  

1.5.2 
Tubo de pvc soldavel, sem conexões 20mm - Fornecimento e 
instalação  m 68,50 

             
2,17  

                        
148,37  

                         
1,44  

                                 
98,91  

                                   
247,29  

1.5.3 
Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm - Fornecimento e 
instalação  m 50,00 

            
2,77  

                        
138,60  

                         
1,85  

                                
92,40  

                                    
231,00  

1.5.4 
Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm - Fornecimento e 
instalação  m 3,51 

            
4,80  

                            
16,85  

                        
3,20  

                                  
11,23  

                                       
28,08  

1.5.5 Joelho pvc sold 90g c/bucha de latao 25mm x 3/4"  unid.  6,00 
              

2,11  
                            

12,64  
                         

1,40  
                                    

8,42  
                                        
21,06  

1.5.6 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - Fornecimento e instalação  unid.  18,00 
             

2,17  
                            

39,10  
                         

1,45  
                                

26,06  
                                        
65,16  

1.5.7 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - Fornecimento e instalação  unid.  8,00 
            

2,36  
                             

18,91  
                         

1,58  
                                  

12,61  
                                        
31,52  

1.5.8 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 40mm - Fornecimento e instalação  unid.  8,00 
            

4,46  
                           

35,66  
                        

2,97  
                                

23,78  
                                       
59,44  

1.5.9 Curva pvc sold 90g p/ agua fria predial 20mm unid.  5,00 
            

0,79  
                               

3,93  
                        

0,52  
                                    

2,62  
                                           
6,55  

1.5.10 Curva pvc sold 90g p/ agua fria predial 25mm unid.  4,00 
             

1,06  
                               

4,22  
                        

0,70  
                                    

2,82  
                                           
7,04  

1.5.11 Curva pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm unid.  1,00 2,30 
                               

2,30  
                         
1,53  

                                     
1,53  

                                           
3,83  

1.5.12 Curva pvc sold 45g p/ agua fria predial 20mm unid.  3,00 
            

0,30  
                               

0,90  
                        

0,20  
                                    

0,60  
                                            
1,50  

1.5.13 Curva pvc sold 45g p/ agua fria predial 25mm unid.  2,00 
            

0,52  
                                

1,03  
                        

0,34  
                                    

0,69  
                                            
1,72  

1.5.14 Te pvc sold 90g c/ rosca na bolsa central 20mm x 1/2" unid.  9,00 
              

1,10  
                               

9,88  
                        

0,73  
                                    

6,59  
                                        
16,47  

1.5.15 Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 25mm unid.  4,00 
            

0,50  
                                

1,99  
                        

0,33  
                                     

1,33  
                                           
3,32  

1.5.16 Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm unid.  2,00 
             

1,49  
                               

2,99  
                         

1,00  
                                     

1,99  
                                           
4,98  

1.5.17 Bucha reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 25mm x 20mm  unid.  8,00 
             

0,17  
                                

1,34  
                          

0,11  
                                    

0,90  
                                           
2,24  

1.5.18 Bucha reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 32mm x 25mm unid.  2,00 
            

0,28  
                               

0,55  
                         

0,18  
                                    

0,37  
                                           
0,92  

1.5.19 
Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - 
Fornecimento e instalação unid.  3,00 

        
37,07  

                          
111,22  

                    
24,72  

                                 
74,15  

                                    
185,37  

1.5.20 
Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - 
Fornecimento e instalação unid.  2,00 

        
37,65  

                           
75,30  

                     
25,10  

                                
50,20  

                                    
125,50  

1.5.21 Registro pvc esfera vs soldavel dn 25 unid.  1,00 
             

9,21  
                                

9,21  
                         

6,14  
                                     

6,14  
                                        
15,35  

1.5.22 Registro pvc esfera vs soldavel dn 32 unid.  1,00 
         

12,83  
                            

12,83  
                        

8,56  
                                    

8,56  
                                        
21,39  

1.5.23 
Torneira de boia real 1/2 com balão metálico - Fornecimento e 
instalação unid.  1,00 

         
19,75  

                            
19,75  

                      
13,17  

                                  
13,17  

                                       
32,92  

1.5.24 Torneira longa metal amarelo 1/2" ou 3/4" ref 1126  unid.  1,00 
         

19,30  
                            

19,30  
                     

12,86  
                                 

12,86  
                                        
32,16  

1.5.25 
Abrigo para cavalete/hidrômetro pré-moldado de concreto – 
Fornecimento e instalação unid.  1,00      128,89  

                        
128,89  

                    
85,93  

                                
85,93  

                                    
214,82  

1.5.26 
Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 
20mm x 1/2"  unid.  1,00 

            
5,69  

                               
5,69  

                        
3,79  

                                    
3,79  

                                           
9,48  

1.5.27 
Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 
25mm x 3/4"  unid.  2,00 

            
6,80  

                            
13,60  

                        
4,53  

                                    
9,06  

                                       
22,66  

1.5.28 
Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 
32mm x 1"  unid.  2,00 

          
11,06  

                            
22,12  

                        
7,37  

                                 
14,74  

                                       
36,86  

1.5.29 

Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto 
para  
fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - 
Fornecimento e instalação unid.  8,00 

          
91,16  

                        
729,31  

                    
60,78  

                             
486,21  

                               
1.215,52  
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1.5.30 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio - Fornecimento e instalação af_12/2013_p unid.  1,00      164,68  

                        
164,68                   109,79  

                             
109,79  

                                   
274,47  

1.5.31 Conjunto ligacao plastica p/ vaso sanitario (espude + tubo + canopla) unid.  9,00 
            

7,38  
                           

66,42  
                        

4,92  
                                

44,28  
                                     
110,70  

1.5.32 Vedação pvc 100 mm para saída vaso sanitario unid.  9,00 
             

1,92  
                            

17,28  
                         

1,28  
                                  

11,52  
                                       
28,80  

1.5.33 
Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - 
Fornecimento e instalacao unid.  8,00 

         
12,36  

                           
98,88  

                        
8,24  

                                
65,92  

                                    
164,80  

1.5.34 Assento branco para vaso (PNE) unid.  1,00 
         

18,05  
                            

18,05  
                     

12,03  
                                 

12,03  
                                       
30,08  

1.5.35 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 
padrão popular - Fornecimento e instalação. af_12/2013_p unid.  1,00 

         
31,64  

                            
31,64  

                      
21,10  

                                  
21,10  

                                       
52,74  

1.5.36 
Bancada de granito amêndoa polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - 
Fornecimento e instalação. af_12/2013_p unid.  2,00 

         
96,01  

                        
192,02  

                     
64,01  

                             
128,02  

                                   
320,04  

1.5.37 
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - 
Fornecimento e instalação. af_12/2013 unid.  4,00 45,86 

                        
183,43  

                    
30,57  

                             
122,29  

                                   
305,72  

1.5.38 
Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem 
ladrão - Fornecimento e instalação. af_12/2013 unid.  5,00 2,22 

                              
11,10  

                         
1,48  

                                    
7,40  

                                        
18,50  

1.5.39 
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão 
popular -  Fornecimento e instalação. af_12/2013 unid.  5,00 17,21 

                           
86,07  

                      
11,48  

                                
57,38  

                                    
143,45  

1.5.40 Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 80 cm (lavatório)  unid.  2,00 150,76 
                         

301,51  100,50 
                              

201,01  
                                   

502,52  

1.5.41 
Barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l = 80cm (vaso 
sanitário) conforme NBR 9050 unid.  2,00 154,09 

                        
308,18  102,73 

                            
205,46  

                                    
513,64  

      
SUB-

TOTAL     3.505,50    
     

2.337,00           5.842,51  

1.6 Instalações Hidráulicas - Esgoto               

1.6.1 Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 40mm - NBR 5688 m 29,29 1,81 
                           

53,07  
                          

1,21  
                                

35,38  
                                       
88,46  

1.6.2 Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 50mm - NBR 5688  m 4,08 3,43 
                            

14,00  
                        

2,29  
                                    

9,34  
                                       
23,34  

1.6.3 Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mm - NBR 5688  m 39,10 5,25 
                       

205,28  
                        

3,50  
                             

136,85  
                                    
342,13  

1.6.4 Te pvc sold 90g  40mm  m 1,00 3,82 
                               

3,82  
                        

2,55  
                                    

2,55  
                                           
6,37  

1.6.5 Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm unid.  4,00 2,89 
                             

11,57  
                         

1,93  
                                     

7,71  
                                        
19,28  

1.6.6 Juncao simples pvc p/ esg predial dn 100x100mm unid.  3,00 7,58 
                           

22,73  
                        

5,05  
                                  

15,16  
                                       
37,89  

1.6.7 Junção pvc esgoto 100x50mm - Fornecimento e instalação  unid.  2,00 13,02 
                           

26,04  
                        

8,68  
                                 

17,36  
                                       
43,40  

1.6.8 

Junção (invertida) de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45º, 
BBB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anéis de borracha. 
Fornecimento unid.  2,00 24,71 

                           
49,43  

                     
16,48  

                               
32,95  

                                       
82,38  

1.6.9 Juncao invertida pvc sold p/ esg predial reducao 100 x 50mm unid.  1,00 5,71 
                                

5,71  
                         

3,81  
                                     

3,81  
                                           
9,52  

1.6.10 Juncao dupla pvc serie r p/ esg predial dn 100mm unid.  2,00 27,67 
                           

55,34  
                     

18,45  
                                

36,90  
                                       
92,24  

1.6.11 Joelho pvc c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g dn 40mm  unid.  4,00 1,15 
                               

4,58  
                        

0,76  
                                    

3,06  
                                           
7,64  

1.6.12 Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 40mm unid.  19,00 2,03 
                           

38,53  
                         

1,35  
                                

25,69  
                                       
64,22  

1.6.13 Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 100 mm unid.  9,00 11,37 
                        

102,33  
                        

7,58  
                                

68,22  
                                    
170,55  

1.6.14 Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 40mm unid.  3,00 1,84 
                               

5,53  
                         

1,23  
                                    

3,68  
                                            
9,21  

1.6.15 Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 50mm unid.  2,00 2,80 
                               

5,60  
                         

1,87  
                                    

3,74  
                                           
9,34  

1.6.16 Curva pvc longa 45º esgoto 100mm - Fornecimento e instalação  unid.  2,00 21,73 
                           

43,46  
                     

14,49  
                                

28,98  
                                       
72,44  

1.6.17 Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 40mm unid.  1,00 0,42 
                               

0,42  
                        

0,28  
                                    

0,28  
                                           
0,70  

1.6.18 Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 50mm unid.  10,00 0,44 
                               

4,44  
                        

0,30  
                                    

2,96  
                                           
7,40  

1.6.19 Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 644 dn 100mm  unid.  22,00 1,34 
                           

29,44  
                        

0,89  
                                 

19,62  
                                       
49,06  

1.6.20 Luva pvc esgoto 50mm - Fornecimento e instalação  unid.  12,00 3,03 
                           

36,36  
                        

2,02  
                                

24,24  
                                       
60,60  

1.6.21 Luva pvc esgoto 100mm - Fornecimento e instalação  unid.  19,00 5,85 
                           

111,15  
                        

3,90  
                                 

74,10  
                                    
185,25  

1.6.22 Bucha reducao pvc sold longa p/ esg predial 50mm x 40mm unid.  20,00 0,77 
                            

15,48  
                        

0,52  
                                 

10,32  
                                       
25,80  

1.6.23 Redução excentrica pvc leve c/ bolsa p/ anel dn 150 x 100mm unid.  2,00 3,16 
                                

6,31  
                         

2,10  
                                     

4,21  
                                        
10,52  

1.6.24 
Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - Fornecimento e 
instalação  unid.  3,00 17,09 

                            
51,26  

                      
11,39  

                                 
34,18  

                                       
85,44  

1.6.25 
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - 
Fornecimento e instalação unid.  2,00 16,67 

                           
33,34  

                        
11,11  

                                
22,22  

                                       
55,56  

1.6.26 Caixa sifonada pvc 100 x 100 x 40mm c/ grelha redonda branca unid.  6,00 6,30 
                           

37,80  
                        

4,20  
                                

25,20  
                                       
63,00  

1.6.27 

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, 
revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 
15mpa tipo c - escavação e confecção unid.  2,00 63,19 

                        
126,38  

                     
42,13  

                                
84,26  

                                    
210,64  

1.6.28 
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa 
h= 60cm Fornecimento e instalação unid.  2,00 187,85 

                        
375,71                   125,24  

                            
250,47  

                                    
626,18  
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1.6.29 Terminal de ventilação pvc d= 50mm unid.  5,00 3,25 
                            

16,26  
                         

2,17  
                                 

10,84  
                                        
27,10  

      
SUB-

TOTAL      1.491,39    
         

994,26          2.485,65  

1.7 Instalações Elétricas               

1.7.1 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 20mm (3/4"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 6,00 4,81 

                           
28,87  

                         
3,21  

                                 
19,25  

                                        
48,12  

1.7.2 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 25mm (1"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 45,00 5,55 

                       
249,75  

                        
3,70  

                             
166,50  

                                    
416,25  

1.7.3 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 32mm (1 1/4"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 18,00 8,28 

                        
149,04  

                        
5,52  

                                
99,36  

                                   
248,40  

1.7.4 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 50mm (2"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 51,00 10,24 

                       
522,04  

                        
6,82  

                            
348,02  

                                   
870,06  

1.7.5 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/4"  unid.  1,00 2,84 
                               

2,84  
                         

1,89  
                                     

1,89  
                                           
4,73  

1.7.6 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1"  unid.  11,00 2,06 
                           

22,70  
                         

1,38  
                                  

15,14  
                                       
37,84  

1.7.7 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 2"  unid.  4,00 4,80 
                            

19,20  
                        

3,20  
                                 

12,80  
                                       
32,00  

1.7.8 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3/4"  unid.  2,00 1,24 
                               

2,47  
                        

0,82  
                                     

1,65  
                                            
4,12  

1.7.9 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"  unid.  5,00 1,65 
                               

8,25  
                          

1,10  
                                    

5,50  
                                        
13,75  

1.7.10 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1"  unid.  36,00 0,98 
                            

35,21  
                        

0,65  
                                

23,47  
                                       
58,68  

1.7.11 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2"  unid.  24,00 3,33 
                           

79,92  
                        

2,22  
                                

53,28  
                                    
133,20  

1.7.12 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 3/4"  unid.  7,00 0,77 
                               

5,42  
                        

0,52  
                                     

3,61  
                                           
9,03  

1.7.13 
Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e 
instalação m 625,00 2,14 

                  
1.338,75  

                         
1,43  

                            
892,50  

                              
2.231,25  

1.7.14 
Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, 
inclusive conexões - fornecimento e instalação m 60,00 8,57 

                        
514,44  

                        
5,72  

                            
342,96  

                                   
857,40  

1.7.15 Curva 90g ferro galv eletrotilico 3/4" p/ eletroduto  unid.  30,00 0,81 
                           

24,30  
                        

0,54  
                                 

16,20  
                                       
40,50  

1.7.16 
Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e 
instalação unid.  31,00 6,35 

                        
196,79  

                        
4,23  

                               
131,19  

                                   
327,98  

1.7.17 
Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - 
fornecimento e instalação unid.  28,00 12,04 

                        
337,01  

                        
8,02  

                            
224,67  

                                    
561,68  

1.7.18 
Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - 
fornecimento e instalação unid.  12,00 10,55 

                        
126,65  

                        
7,04  

                                
84,43  

                                     
211,08  

1.7.19 
Interruptor simples com interruptor paralelo conjungados c/ placa - 
fornecimento e instalação unid.  2,00 13,19 

                           
26,38  

                        
8,79  

                                 
17,58  

                                       
43,96  

1.7.20 
Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e 
instalação  unid.  11,00 12,51 

                         
137,61  

                        
8,34  

                                 
91,74  

                                   
229,35  

1.7.21 
Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e 
instalação  unid.  101,00 6,64 

                       
670,24  4,42 

                            
446,82  

                                
1.117,06  

1.7.22 

Instalação de ponto para luminária fluorescente pendente em 
canaleta (38x38x6000)mm (exclusive luminária) inclusive tomada e 
1,00m de cabo de 1,50mm² unid.  17,00 14,03 

                       
238,48  

                        
9,35  

                   
158,98  

                                   
397,46  

1.7.23 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação  unid.  17,00 1,91 
                           

32,54  
                         

1,28  
                                 

21,69  
                                       
54,23  

1.7.24 Arandela p/ lamp. fluor.eletron. 20w ref.itaim equiv unid.  18,00 55,24 
                       

994,25  
                    

36,82  
                            

662,83  
                              
1.657,08  

1.7.25 
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e 
lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação unid.  34,00 23,58 

                        
801,72  

                     
15,72  

                            
534,48  

                              
1.336,20  

1.7.26 Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação  unid.  154,00 2,66 
                       

409,33  
                         

1,77  
                            

272,89  
                                   
682,22  

1.7.27 Caixa de passagem pvc 3" octogonal  unid.  38,00 4,32 
                         

164,16  
                        

2,88  
                             

109,44  
                                   
273,60  

1.7.28 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm² resistente a chama - 
fornecimento e instalação  m #### 0,84 

                       
977,76  

                        
0,56  

                             
651,84  

                              
1.629,60  

1.7.29 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - 
fornecimento e instalação m #### 1,11 

                   
1.491,84  

                        
0,74  

                            
994,56  

                             
2.486,40  

1.7.30 
Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - 
fornecimento e instalação m 6,00 2,31 

                            
13,86  

                         
1,54  

                                    
9,24  

                                        
23,10  

1.7.31 
Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama 
- fornecimento e instalação m 886,00 3,23 

                 
2.865,32  

                         
2,16  

                        
1.910,22  

                             
4.775,54  

1.7.32 
Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 12 
disjuntores unipolares em chapa de aço galv. unid.  12,00 95,35 

                    
1.144,15  

                    
63,56  

                            
762,77  

                              
1.906,92  

1.7.33 
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 
30A 240V, fornecimento e instalação unid.  61,00 5,30 

                        
323,18  

                        
3,53  

                             
215,45  

                                   
538,63  

1.7.34 
Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 
240V, fornecimento e instalação unid.  33,00 25,18 

                         
831,01  

                     
16,79  

                            
554,00  

                               
1.385,01  

1.7.35 Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação  unid.  12,00 314,54 
                 

3.774,46                  209,69  
                       

2.516,30  
                             
6.290,76  
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1.7.36 
Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e 
instalação unid.  1,00 53,14 

                            
53,14  

                    
35,42  

                                
35,42  

                                       
88,56  

1.7.37 
Haste de aterramento, dn 3/4 x 3000mm , em aço revestido com uma 
camada de cobre eletrolítico - com conector unid.  3,00 22,64 

                            
67,91  

                     
15,09  

                                
45,28  

                                      
113,19  

1.7.38 
Armação secundaria vertical completa para rede baixa tensão, mão 
de obra para instalação unid.  1,00 4,49 

                               
4,49  

                        
3,00  

                                    
3,00  

                                           
7,49  

1.7.39 Isolador roldana de porcelana vidrada pibt72x72  unid.  1,00 3,22 
                               

3,22  
                         

2,14  
                                     

2,14  
                                           
5,36  

1.7.40 Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto 50mm (2'')  cj.  2,00 0,72 
                                

1,44  
                        

0,48  
                                    

0,96  
                                           
2,40  

1.7.41 Niple de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação  unid.  13,00 15,43 
                       

200,62  
                     

10,29  
                             

133,74  
                                   
334,36  

1.7.42 Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  kg 0,50 5,43 
                               

2,72  
                        

3,62  
                                      

1,81  
                                           
4,53  

1.7.43 
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225A 
240V, fornecimento e instalação unid.  1,00 216,42 

                        
216,42                   144,28  

                             
144,28  

                                   
360,70  

1.7.44 Cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalação  m 10,00 7,80 
                           

78,00  
                        

5,20  
                                

52,00  
                                    
130,00  

1.7.45 Cabo de cobre nu 70mm² - fornecimento e instalação  m 40,00 18,36 
                       

734,40  
                     

12,24  
                            

489,60  
                              
1.224,00  

      
SUB-

TOTAL   #######   
    

13.281,51        33.203,78  

1.8 Limpeza               

1.8.1 Limpeza final da obra m² 217,63 0,71 
                        

155,39  
                        

0,48  
                             

103,59  
                                   
258,98  

      
SUB-

TOTAL          155,39    
         

103,59              258,98  

1.9 Administração da Obra               

1.9.1 Administração da obra mês 4,00   
                                        
-    12.220,80 

                  
48.883,20  

                         
48.883,20  

      
SUB-

TOTAL                   -      
  

48.883,20        48.883,20  

  SUB-TOTAL       #######   ########    372.549,99  

  BDI = 28,62%       #######   
   
51.043,75      106.623,81  

  TOTAL       #######   ########     479.173,80  

SOLICITANTE: RECEBIMENTO COMPRAS: AUTORIZAÇÃO SMA:     

____________________________________   ___/___/___ ___/___/___  _____:____h ______________________________  ___/___/___ 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO  EM  BRANCO  
 

 
  

 

                PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO 

  

  

  

  

                           Secretaria Municipal e Administração  
   

  
                   SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS    

  
 

 
 DATA:  

    
    22/07/2014 

UNIDADE 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   UNIDADE GESTORA: 

PROJETO / 
ATIVIDADE: MERCADINHO CÓDIGO DOTAÇÃO: 

ELEMENTOS 
DE DESPESA 
/ ITEM: 

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA  - PREÇO REFERENCIAL 
SINAPI - MAIO 2014 

   
CÓDIGO: FONTE DE RECURSOS: 

CARIMBO/ASS.SEC. PLANEJAMENTO:         

1.0 MERCADINHO      MATERIAIS   MÃO DE OBRA   TOTAL  

1.1 Serviços Preliminares               

1.1.1 

Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, 
paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, 
incluso instalações elétricas e esquadrias 

m² 40,00 
       

116,31  
                 

4.652,40  
                    

77,54  
                        

3.101,60  
                             
7.754,00  

1.1.2 
Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 
módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes unid.  3,00 ##### 

                 
4.698,67              1.044,15  

                       
3.132,44  

                                
7.831,11  

1.1.3 

Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc / isol termo-
acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl 
transp/carga/descarga 

mês 4,00 

433,00 
                   

1.732,01  288,67 
                        

1.154,67  
                             
2.886,68  

1.1.4 Transporte de container, exclusive carga e descarga 
unxkm 106,60 

9,76 
                  

1.039,99  

                        
6,50                              

693,33  
                              
1.733,32  

1.1.5 Carga e descarga de container 
unid.  2,00 

27,86 
                           

55,73  

                     
18,58                                   

37,15  
                                       
92,88  

1.1.6 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 
m² 6,00 

139,82 
                        

838,91  

                     
93,21                              

559,27  
                               
1.398,18  

1.1.7 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H = 0,70M unid.  20,00 
        

30,08  
                        

601,56  
                    

20,05  
                             

401,04  
                              
1.002,60  

1.1.8 
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra,m3-
chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor unid.  1,00     599,66  

                       
599,66                  399,77  

                            
399,77  

                                   
999,43  

1.1.9 Instalação provisória de água e esgoto unid.  1,00     599,66  
                       

599,66                  399,77  
                            

399,77  
                                   
999,43  

1.1.10 
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a 
cal e reaproveitamento de 2x m² 50,00 

        
20,38  

                   
1.018,80  

                     
13,58  

                            
679,20  

                              
1.698,00  

      
SUB-

TOTAL   #######   
   

10.558,25        26.395,63  

1.2 Locação               

1.2.1 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas 
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes m² 217,63 

             
2,16  

                       
470,08  

                         
1,44  

                             
313,39  

                                   
783,47  

      
SUB-

TOTAL         470,08    
         

313,39              783,47  

1.3 Estrutural               

1.3.1 Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m  m³ 8,93 
            

8,42  
                            

75,17  
                         

5,61  
                                 

50,12  
                                    
125,29  

1.3.2 
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 
6m³ m³ 11,60 

            
0,45  

                               
5,22  

                        
0,30  

                                    
3,48  

                                           
8,70  
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1.3.3 

Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia 
pavimentada (para distancias superiores a 4 km) - (empolamento 
30%) - Bota fora  m³xkm 99,79 

            
0,57  

                           
56,88  

                        
0,38  

                                
37,92  

                                       
94,80  

1.3.4 
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 
esteiras de 165 hp m³ 11,60 

            
0,58  

                               
6,75  

                        
0,39  

                                    
4,50  

                                         
11,25  

1.3.5 Regularização e compactação manual de fundo de vala com soquete m² 25,49 
             

1,39  
                           

35,33  
                        

0,92  
                                

23,55  
                                       
58,88  

1.3.6 

Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, 
duas demãos 

m³ 1,49 
            

3,25  
                               

4,85  
                         

2,17  
                                    

3,23  
                                           
8,08  

1.3.7 
Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual  

m³ 1,49      162,66  
                       

242,36                   108,44  
                              

161,58  
                                   
403,94  

1.3.8 

Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte 
(c/perda de 10%) / dobra / colocação 

kg 10,50 
            

3,57  
                           

37,49  
                        

2,38  
                     

24,99  
                                       
62,48  

1.3.9 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento / 
corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg #### 

             
3,71  

              
18.672,00  

                        
2,47  

                   
12.448,00  

                            
31.120,01  

1.3.10 
Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento / 
corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg 108,80 

            
3,58  

                       
389,07  

                        
2,38  

                            
259,38  

                                   
648,45  

1.3.11 
Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl 
montagem e desmontagem m² 760,43 

        
28,06  

              
21.334,62  

                     
18,70  

                   
14.223,08  

                          
35.557,71  

1.3.12 
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e 
adensamento  m³ 72,82      198,97  

              
14.488,70                   132,64  

                       
9.659,14  

                          
24.147,84  

      
SUB-

TOTAL   #######   
  

36.898,97        92.247,42  

1.4 Arquitetônico               

1.4.1 Infraestrutura                

  

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 
cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1 cm m² 525,03 

        
28,39  

              
14.903,50  

                     
18,92  

                      
9.935,67  

                          
24.839,17  

      
SUB-

TOTAL   #######   
     

9.935,67        24.839,17  

1.4.2 Revestimento               

1.4.2.1 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecânico da argamassa m² #### 

             
2,13  

                  
2.236,61  

                         
1,42  

                        
1.491,07  

                             
3.727,68  

1.4.2.2 

Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo 
manual da argamassa 

m² #### 
            

9,50  
                 

9.979,68  
                        

6,34  
                       

6.653,12  
                          
16.632,79  

1.4.2.3 

Reboco traço 1:3 (cimento e areia media nao peneirada), base para 
tinta epóxi, preparo manual da argamassa 

m² 901,46 
            

9,50  
                 

8.567,48  
                        

6,34  
                        

5.711,65  
                           
14.279,13  

1.4.2.4 
Pintura látex acrílica, duas demão  

m² #### 
            

4,70  
                 

5.307,94  
                         

3,13  
                      

3.538,63  
                             
8.846,57  

1.4.2.5 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 
7cm, preparo manual m² 222,95 

         
19,40  

                 
4.324,78  

                     
12,93  

                       
2.883,19  

                             
7.207,97  

1.4.2.6 
Piso cerâmico padrão médio pei 4 assentado sobre argamassa de 
cimento colante rejuntado com cimento branco m² 284,45 16,68 

                 
4.744,63  

                       
11,12  

                       
3.163,08  

                              
7.907,71  

1.4.2.7 

Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de 
rejuntamento com cimento branco m² 89,61 

         
18,82  

                  
1.686,64  

                     
12,55  

                        
1.124,43  

                               
2.811,07  

1.4.2.8 
Divisória em marmorite e = 3 cm, inclusive ferragens em latão 
cromado m² 22,43      182,24  

                 
4.087,73  

                  
121,50  

                       
2.725,16  

                              
6.812,89  

      
SUB-

TOTAL   #######   
  

27.290,32        68.225,80  

1.4.3 Esquadrias e Ferragens               

1.4.3.1 
Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20 Mpa (preparo com 
betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A m 34,80 

            
7,46  

                       
259,54  

                        
4,97  

                             
173,03  

                                   
432,56  

1.4.3.2 Janela maxim ar em chapa dobrada  m² 1,32     220,36  
                       

290,88  
                  

146,91  
                             

193,92  
                                   
484,80  

1.4.3.3 Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição  m² 12,00 
      

166,01  
                   

1.992,17  
                  

110,68  
                         

1.328,11  
                             
3.320,28  

1.4.3.4 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição  m² 3,78      166,69  
                       

630,07  
                    

111,12  
                            

420,05  
                               
1.050,12  

1.4.3.5 Porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 16  m² 4,18      276,31  
                   

1.154,98  
                  

184,21  
                            

769,99  
                              
1.924,97  

1.4.3.6 Porta vidro temperado c/2 folhas, de correr, e = 10 mm  m² 12,00 
       

101,81  
                   

1.221,77  
                    

67,88  
                              

814,51  
                             
2.036,28  
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1.4.3.7 
Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, 
inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 21,28 13,068 

                       
278,09  

                         
8,71  

                             
185,39  

                                   
463,48  

1.4.3.8 
Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de 
acabamento superior unid.  8,00 114,86 

                        
918,86  

                    
76,57  

                             
612,58  

                               
1.531,44  

1.4.3.9 

Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de 
acabamento superior 

unid.  4,00 
        

97,83  
                        

391,32  
                    

65,22  
                            

260,88  
                                   
652,20  

1.4.3.10 

Fechadura bico de papagaio para porta de correr interna, chave 
bipartida, acabamento padrao médio 

unid.  13,00 
         

55,01  
                         

715,10  
                    

36,67  
                            

476,74  
                                
1.191,84  

      
SUB-

TOTAL     7.852,78    
     

5.235,19        13.087,97  

1.4.4 Cobertura               

1.4.4.1 

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduíche, trapezoidal, de 
alumínio 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla 
estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno 
expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e 
densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, 
comprimento até 12,00m, inclusive acessórios para fixação, altura 
total de 78,8mm. Medida pela área real de cobertura. Fornecimento e 
colocação m² 226,11 

        
72,24  

               
16.334,19  

                     
48,16  

                   
10.889,46  

                         
27.223,64  

1.4.4.2 

Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura de 
aço para cobertura duas águas com lanternim, espaçamento entre 
tesouras 5 m, vão 25 m m² 48,49 

         
98,21  

                   
4.762,11  

                    
65,47  

                       
3.174,74  

                             
7.936,84  

1.4.4.3 
Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 
33cm  m 40,70 

         
17,45  

                         
710,13  

                      
11,63  

                            
473,42  

                               
1.183,56  

1.4.4.4 
Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 
16cm  m 40,70 

          
11,72  

                       
476,92  

                         
7,81  

                             
317,95  

                                   
794,87  

1.4.4.5 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 
cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1 cm m² 11,79 

        
28,39  

                       
334,67  

                     
18,92  

                              
223,11  

                                   
557,78  

1.4.4.6 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecânico da argamassa m² 23,58 

             
2,13  

                           
50,23  

                         
1,42  

                                
33,48  

                                        
83,71  

1.4.4.7 
Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo 
manual da argamassa m² 23,58 

            
9,50  

                        
224,10  

                        
6,34  

                             
149,40  

                                    
373,51  

1.4.4.8 Pintura látex acrílica, duas demão  m² 23,58 
            

4,70  
                         

110,78  
                         

3,13  
                                

73,85  
                                    
184,63  

      
SUB-

TOTAL   #######   
   

15.335,42        38.338,55  

1.4.5 Proteção/Acessos               

1.4.5.1 
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de 
empréstimo m³ 2,73 

        
40,77  

                          
111,30  

                     
27,18  

                                
74,20  

                                    
185,50  

1.4.5.2 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x m² 4,88 
          

15,16  
                           

73,99  
                       

10,11  
                                

49,33  
                                    
123,32  

1.4.5.3 
Armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60, 
4,2mm, malha 10x10cm kg 46,38 

            
3,58  

                        
165,85  

                        
2,38  

                              
110,57  

                                   
276,42  

1.4.5.4 Concreto usinado Fck=20MPa, inclusive lançamento e adensamento  m³ 4,25 191,68 
                        

814,62                   127,78  
                            

543,08  
                               
1.357,71  

1.4.5.5 Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco  m³ 5,54     840,35  
                 

4.655,56                  560,24  
                        

3.103,71  
                             
7.759,27  

1.4.5.6 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"  m  44,00 
      

100,61  
                 

4.427,02  
                    

67,08  
                       

2.951,34  
                             
7.378,36  

1.4.5.7 
Pintura guarda-corpo guarda-roda e mureta proteção com cal em 
pontes e viadutos medida pelo dobro da área total (largura x altura) m² 114,40 

             
1,43  

                        
163,36  

                        
0,95  

                              
108,91  

                                   
272,27  

      
SUB-

TOTAL     10.411,71    
      

6.941,14        17.352,85  

1.4.6 Paisagismo               



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
 

 
 

1.4.6.1 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x9x19cm,1/2 vez (espessura 9 
cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1cm m² 4,00 

        
25,29  

                          
101,16  

                     
16,86  

                                
67,44  

                                    
168,60  

1.4.6.2 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, 
preparo mecânico da argamassa m² 4,00 

             
2,13  

                               
8,52  

                         
1,42  

                                    
5,68  

                                        
14,20  

1.4.6.3 
Emboço traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo 
manual da argamassa m² 4,00 

            
9,50  

                           
38,02  

                        
6,34  

                                
25,34  

                                       
63,36  

1.4.6.4 Pintura látex acrílica, duas demão  m² 4,00 
            

4,70  
                            

18,79  
                         

3,13  
                                 

12,53  
                                        
31,32  

1.4.6.5 
Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cavas de 
80x80x80cm  unid.  2,00 

         
36,91  

                           
73,82  

                     
24,61  

                                
49,22  

                                    
123,04  

1.4.6.6 
Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 
80x80x80cm unid.  3,00 

        
40,90  

                         
122,71  

                    
27,27  

                                 
81,80  

                                    
204,51  

      
SUB-

TOTAL         363,02    
         

242,01              605,03  

1.5 Instalações Hidráulicas - Abastecimento de Água Fria               

1.5.1 Caixa d'água em polietileno Fortlev 2.000l unid.  1,00 
     

1.5.2 
Tubo de pvc soldavel, sem conexões 20mm - Fornecimento e 
instalação  m 68,50 

     

1.5.3 
Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm - Fornecimento e 
instalação  m 50,00 

     

1.5.4 
Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm - Fornecimento e 
instalação  m 3,51 

     

1.5.5 Joelho pvc sold 90g c/bucha de latao 25mm x 3/4"  unid.  6,00 
     

1.5.6 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - Fornecimento e instalação  unid.  18,00 
     

1.5.7 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - Fornecimento e instalação  unid.  8,00 
     

1.5.8 Joelho pvc soldavel 90º agua fria 40mm - Fornecimento e instalação  unid.  8,00 
     

1.5.9 Curva pvc sold 90g p/ agua fria predial 20mm unid.  5,00 
     

1.5.10 Curva pvc sold 90g p/ agua fria predial 25mm unid.  4,00 
     

1.5.11 Curva pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm unid.  1,00 
     

1.5.12 Curva pvc sold 45g p/ agua fria predial 20mm unid.  3,00 
     

1.5.13 Curva pvc sold 45g p/ agua fria predial 25mm unid.  2,00 
     

1.5.14 Te pvc sold 90g c/ rosca na bolsa central 20mm x 1/2" unid.  9,00 
     

1.5.15 Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 25mm unid.  4,00 
     

1.5.16 Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm unid.  2,00 
     

1.5.17 Bucha reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 25mm x 20mm  unid.  8,00 
     

1.5.18 Bucha reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 32mm x 25mm unid.  2,00 
     

1.5.19 
Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - 
Fornecimento e instalação unid.  3,00 

     

1.5.20 
Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - 
Fornecimento e instalação unid.  2,00 

     

1.5.21 Registro pvc esfera vs soldavel dn 25 unid.  1,00 
     

1.5.22 Registro pvc esfera vs soldavel dn 32 unid.  1,00 
     

1.5.23 
Torneira de boia real 1/2 com balão metálico - Fornecimento e 
instalação unid.  1,00 

     

1.5.24 Torneira longa metal amarelo 1/2" ou 3/4" ref 1126  unid.  1,00 
     

1.5.25 
Abrigo para cavalete/hidrômetro pré-moldado de concreto – 
Fornecimento e instalação unid.  1,00 

     

1.5.26 
Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 
20mm x 1/2"  unid.  1,00 

     

1.5.27 
Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 
25mm x 3/4"  unid.  2,00 

     
1.5.28 

Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 
32mm x 1"  unid.  2,00 

     

1.5.29 

Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto 
para  
fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - 
Fornecimento e instalação unid.  8,00 

     

1.5.30 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio - Fornecimento e instalação af_12/2013_p unid.  1,00 

     

1.5.31 Conjunto ligacao plastica p/ vaso sanitario (espude + tubo + canopla) unid.  9,00 
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1.5.32 Vedação pvc 100 mm para saída vaso sanitario unid.  9,00 
     

1.5.33 
Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - 
Fornecimento e instalacao unid.  8,00 

     

1.5.34 Assento branco para vaso (PNE) unid.  1,00 
     

1.5.35 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 
padrão popular - Fornecimento e instalação. af_12/2013_p unid.  1,00 

     

1.5.36 
Bancada de granito amêndoa polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - 
Fornecimento e instalação. af_12/2013_p unid.  2,00 

     

1.5.37 
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - 
Fornecimento e instalação. af_12/2013 unid.  4,00 

     

1.5.38 
Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem 
ladrão - Fornecimento e instalação. af_12/2013 unid.  5,00 

     

1.5.39 
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão 
popular -  Fornecimento e instalação. af_12/2013 unid.  5,00 

     

1.5.40 Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 80 cm (lavatório)  unid.  2,00 
     

1.5.41 
Barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l = 80cm (vaso 
sanitário) conforme NBR 9050 unid.  2,00 

     

      
SUB-

TOTAL 
     

1.6 Instalações Hidráulicas - Esgoto     
     

1.6.1 Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 40mm - NBR 5688 m 29,29 
     

1.6.2 Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 50mm - NBR 5688  m 4,08 
     

1.6.3 Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mm - NBR 5688  m 39,10 
     

1.6.4 Te pvc sold 90g  40mm  m 1,00 
     

1.6.5 Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm unid.  4,00 
     

1.6.6 Juncao simples pvc p/ esg predial dn 100x100mm unid.  3,00 
     

1.6.7 Junção pvc esgoto 100x50mm - Fornecimento e instalação  unid.  2,00 
     

1.6.8 

Junção (invertida) de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45º, 
BBB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anéis de borracha. 
Fornecimento unid.  2,00 

     

1.6.9 Juncao invertida pvc sold p/ esg predial reducao 100 x 50mm unid.  1,00 
     

1.6.10 Juncao dupla pvc serie r p/ esg predial dn 100mm unid.  2,00 
     

1.6.11 Joelho pvc c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g dn 40mm  unid.  4,00 
     

1.6.12 Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 40mm unid.  19,00 
     

1.6.13 Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g dn 100 mm unid.  9,00 
     

1.6.14 Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 40mm unid.  3,00 
     

1.6.15 Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 50mm unid.  2,00 
     

1.6.16 Curva pvc longa 45º esgoto 100mm - Fornecimento e instalação  unid.  2,00 
     

1.6.17 Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 40mm unid.  1,00 
     

1.6.18 Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 50mm unid.  10,00 
     

1.6.19 Anel borracha p/ tubo pvc rede esgoto eb 644 dn 100mm  unid.  22,00 
     

1.6.20 Luva pvc esgoto 50mm - Fornecimento e instalação  unid.  12,00 
     

1.6.21 Luva pvc esgoto 100mm - Fornecimento e instalação  unid.  19,00 
     

1.6.22 Bucha reducao pvc sold longa p/ esg predial 50mm x 40mm unid.  20,00 
     

1.6.23 Redução excentrica pvc leve c/ bolsa p/ anel dn 150 x 100mm unid.  2,00 
     

1.6.24 
Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - Fornecimento e 
instalação  unid.  3,00 

     

1.6.25 
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - 
Fornecimento e instalação unid.  2,00 

     
1.6.26 Caixa sifonada pvc 100 x 100 x 40mm c/ grelha redonda branca unid.  6,00 

     

1.6.27 

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, 
revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 
15mpa tipo c - escavação e confecção unid.  2,00 

     

1.6.28 
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa 
h= 60cm Fornecimento e instalação unid.  2,00 

     
1.6.29 Terminal de ventilação pvc d= 50mm unid.  5,00 

     

      
SUB-

TOTAL 
     

1.7 Instalações Elétricas     
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1.7.1 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 20mm (3/4"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 6,00 

     

1.7.2 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 25mm (1"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 45,00 

     

1.7.3 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 32mm (1 1/4"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 18,00 

     

1.7.4 
Eletroduto de pvc rigido roscável dn 50mm (2"), incl conexoes, 
fornecimento e instalação m 51,00 

     

1.7.5 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/4"  unid.  1,00 
     

1.7.6 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1"  unid.  11,00 
     

1.7.7 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 2"  unid.  4,00 
     

1.7.8 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3/4"  unid.  2,00 
     

1.7.9 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"  unid.  5,00 
     

1.7.10 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1"  unid.  36,00 
     

1.7.11 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2"  unid.  24,00 
     

1.7.12 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 3/4"  unid.  7,00 
     

1.7.13 
Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e 
instalação m 625,00 

     

1.7.14 
Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, 
inclusive conexões - fornecimento e instalação m 60,00 

     
1.7.15 Curva 90g ferro galv eletrotilico 3/4" p/ eletroduto  unid.  30,00 

     

1.7.16 
Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e 
instalação unid.  31,00 

     

1.7.17 
Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - 
fornecimento e instalação unid.  28,00 

     

1.7.18 
Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - 
fornecimento e instalação unid.  12,00 

     

1.7.19 
Interruptor simples com interruptor paralelo conjungados c/ placa - 
fornecimento e instalação unid.  2,00 

     
1.7.20 

Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e 
instalação  unid.  11,00 

     

1.7.21 
Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e 
instalação  unid.  101,00 

     

1.7.22 

Instalação de ponto para luminária fluorescente pendente em 
canaleta (38x38x6000)mm (exclusive luminária) inclusive tomada e 
1,00m de cabo de 1,50mm² unid.  17,00 

     
1.7.23 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação  unid.  17,00 

     
1.7.24 Arandela p/ lamp. fluor.eletron. 20w ref.itaim equiv unid.  18,00 

     

1.7.25 
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e 
lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação unid.  34,00 

     
1.7.26 Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação  unid.  154,00 

     
1.7.27 Caixa de passagem pvc 3" octogonal  unid.  38,00 

     

1.7.28 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm² resistente a chama - 
fornecimento e instalação  m #### 

     

1.7.29 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - 
fornecimento e instalação m #### 

     

1.7.30 
Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - 
fornecimento e instalação m 6,00 

     

1.7.31 
Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama 
- fornecimento e instalação m 886,00 

     

1.7.32 
Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 12 
disjuntores unipolares em chapa de aço galv. unid.  12,00 

     

1.7.33 
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 
30A 240V, fornecimento e instalação unid.  61,00 

     

1.7.34 
Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 
240V, fornecimento e instalação unid.  33,00 

     
1.7.35 Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação  unid.  12,00 

     

1.7.36 
Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e 
instalação unid.  1,00 

     

1.7.37 
Haste de aterramento, dn 3/4 x 3000mm , em aço revestido com uma 
camada de cobre eletrolítico - com conector unid.  3,00 
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1.7.38 
Armação secundaria vertical completa para rede baixa tensão, mão 
de obra para instalação unid.  1,00 

     
1.7.39 Isolador roldana de porcelana vidrada pibt72x72  unid.  1,00 

     

1.7.40 Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto 50mm (2'')  cj.  2,00 
     

1.7.41 Niple de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação  unid.  13,00 
     

1.7.42 Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)  kg 0,50 
     

1.7.43 
Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225A 
240V, fornecimento e instalação unid.  1,00 

     
1.7.44 Cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalação  m 10,00 

     
1.7.45 Cabo de cobre nu 70mm² - fornecimento e instalação  m 40,00 

     

      
SUB-

TOTAL 
     

1.8 Limpeza     
     

1.8.1 Limpeza final da obra m² 217,63 
     

      
SUB-

TOTAL 
     

1.9 Administração da Obra     
     

1.9.1 Administração da obra mês 4,00 
     

      
SUB-

TOTAL 
     

  SUB-TOTAL     
     

  BDI = 28,62%     
     

  TOTAL     
     

SOLICITANTE: RECEBIMENTO COMPRAS: AUTORIZAÇÃO SMA:     

____________________________________   ___/___/___ ___/___/___  _____:____h ______________________________  ___/___/___ 
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ANEXO IV 
 DO CREDENCIAMENTO 

 

 

REF:  Licitação Modalidade _________________________________n.º ___________ 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

Prezados Senhores,  

 

 

 Pela presente, credenciamos o Sr. ______________________, estado civil, 

________________naturalidade, _______________________, nacionalidade, ____________________, 

CPF: ________________________, Cédula de Identidade: __________________________, residência, 

__________________________, telefone, _________________________, profissão, 

________________________, para representar nossa empresa em todos os atos e reuniões relativos 

à Licitação, em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentações e 

propostas de licitantes, fazer manifestação oral ou escrita nas sessões de abertura dos 

envelopes contendo a documentação e proposta de preços. 

 

 

Brumadinho, __________, de ________________________de 2.014 

 

 

Assinatura e carimbo do licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº010/2014 
ANEXO V” 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N.º 0/2.014–  TOMADA DE PREÇOS  
n.º010/2014 

 
Pelo presente instrumento contratual que entre si celebram de um lado o Município de 

Brumadinho, inscrito no CGC/MF sob o n.º 18.363.929/0001-40, com sede a Rua Dr. Victor de 

Freitas, 28- centro - Brumadinho - MG, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Antônio Brandão, e o Sr. Denilson Vicente Fontoura Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa............................, 
com sede à, inscrita no CNPJ sob o n.º........................, neste ato representada pelo 

Sr............................., residente e domiciliado à Rua portador do CPF: n.º..................., , Cédula 

de Identidade............................. doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, vinculado ao edital e anexos, regido pelas disposições 

constantes na Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato, cujas especificações detalhadas constam no 

edital e seus anexos, a “Contratação dos Serviços de Engenharia para a “EXECUÇÃO DE 
OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM FINALIDADE DE 
REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material.  

1.2 - Todos equipamentos para perfeita execução dos serviços, serão fornecidas pelo 

Contratado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1 - O presente Contrato terá vigência de 04 (QUATRO) MESES, a partir da primeira Ordem 
de Serviços, que autorizar o inicio dos trabalhos,  admitida sua prorrogação nos termos da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante termo aditivo. 

2.2 - Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do Contrato inicial, observada a 

legislação em vigor. 

2.3 – conforme determinações constantes no Art. 40, inciso II da Lei Federal 8.666/93 a 
empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco)  para assinatura do contrato após a 
homologação pela autoridade competente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

3.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições 

constantes na planilha, proposta, fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, e principalmente observando a Lei Federal n.º8.666/93, com as suas alterações, 

respondendo a parte inadimplente pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

3.2 - O CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, os serviços de acordo com o estipulado no 

presente Contrato. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
 

 
 

3.3 - O objeto será executado sob regime de empreitada a preços unitários, por medição, com 

fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE 

4.1 – Pelo cumprimento do objeto do presente contrato, o Contratante pagará à Contratada, 

conforme medições mensais o valor total de R$ .................................(........................), pelo 

prazo de .............(.............), incluindo todas as despesas, considerando também a 

disponibilidade orçamentária em obediência à legislação específica.  

4.2 Os preços, objeto da presente prestação de serviços têm por base a última proposta 
apresentada pela CONTRATADA em conformidade com a planilha de orçamento elaborada 
pela Secretaria Municipal de Obras que tem como referência os valores oficiais do SINAPI; 

4.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses 

expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, inciso II, alínea “d”, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – FATURA/PAGAMENTO 

5.1 - A condição de pagamento, a ser feita por meio de medições mensais (mês comercial), 
com prazo de até 10 (dez) dias para quitação, após a conferência pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos dos serviços prestados “atesto” do documento fiscal 
devidamente assinado por dois servidores, sendo que um dos servidores obrigatoriamente 
deverá ser engenheiro da Secretaria Municipal de Obras do Município, observadas as 
exigências de retenção para o INSS, conforme previsto na Instrução Normativa nº 100/93, 
ALÉM DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
FGTS E INSS EM CADA MEDIÇÃO. 
5.2 - Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as especificações 

contidas na proposta apresentada e no edital, sem qualquer ônus para o Contratante. 

5.3 – Deverá ser apresentado junto com a Nota Fiscal a Certidão Negativa de Débito junto 
ao INSS/FGTS, Cópia da GPS referente ao mês de execução da obra devidamente quitada, 

Cópia da guia de recolhimento do FGTS e informações da previdência social GFIP, Cópia da 

Guia do ISSQN com número do contrato e número da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

contratuais, resultantes da execução deste Contrato. 

6.2 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

6.3 - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a 

legislação vigente; 

6.4 – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem 

como a matricula da obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, constando a 
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identificação do contribuinte, sua própria razão social, e responsabilizar-se pelos recolhimentos 

mensais devidos, citando na GPS, como identificador o CEI da obra; 

6.5 - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos, observando rigorosamente o que consta em sua Planilha, no que diz 

respeito as especificações dos serviços. 

6.6 - Deverá ser observado também o que consta na Cláusula Oitava deste contrato no 

Parágrafo 8.5. 

6.7 – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos 

serviços; 

6.8 – Manter limpo o canteiro de obras; 

6.9 – Limpeza final da obra; 

6.10 – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas 

técnicas aplicáveis vigentes, no que tange aos requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade. 

6.11 - OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha 
de medição (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), 
relatório fotográfico (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos), Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, Certidão Negativa de Débito junto 
ao FGTS, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizadas; 
6.12 - Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido 
tendo o Setor de Engenharia 05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a 
emissão da Nota Fiscal, como documento hábil de cobrança, que será entre no Setor de 
Engenharia para conferência final e aceitação, e fará o encaminhamento ao órgão 
responsável pelo pagamento, observados os prazos contratuais ou recomendar correções. 
Em caso de correções o Setor de Engenharia terá novamente 05 (cinco) dias para analisar 
novamente a documentação. 
6.13 - O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue 
diariamente, no dia posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários 
de obras em concordância ao citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O 
diário de obras deverá ser confeccionado de acordo com o modelo fornecido pelo Setor de 
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
6.14 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, 

durante toda a execução do contrato; 
6.14 - A CONTRATANTE, poderá a qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, exigir a 

comprovação de quitação dos encargos descritos no Caput desta cláusula, como condição de 

pagamento dos créditos da Contratada; 

6.15 - Elaborar e fiscalizar os serviços através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, tendo como base este termo e demais condições contidas no edital. 

6.16 - Apoio técnico na execução dos serviços. 

6.17 - Liberar os pagamentos dentro dos prazos propostos. 
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6.18- É inteiramente responsável pela fiscalização para o  bom andamento dos Serviços, a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo designado para o gerenciamento do 
contrato  o Sr. Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha. 
16.19 – Fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a parte infratora ficará sujeita ao 

pagamento de uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, sem 

prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no “artigo 89 e seguintes” da “Lei 

Federal nº 8.666, e de suas alterações posteriores. 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá a CONTRATANTE, facultada ampla 

e prévia defesa à CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas na Lei em vigor. 

7.2 – O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou 

fato superveniente de o torne formal ou materialmente inexeqüível, devidamente comprovados, 

caracterizará a inadimplência da Contratada, nos termos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 

sujeitando-a as sanções previstas no art. 87 da referida Lei, garantindo o direito a ampla defesa, 

e em especial: 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA  - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através do Responsável credenciado SR. 
UBIRACI DE ALCANTARA MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL, que verificará a sua 
perfeita execução até o integral cumprimento definitivo do objeto. 
 

CLÁUSULA NONA  - DA RESCISÃO   

 

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação Judicial ou Extra-Judicial, sem que a CONTRATADA tenha, por isso, direito a 

qualquer indenização, nas seguintes hipóteses, por ele cometidas: 

9.2 - Infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato. 

9.3 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte: 

9.4 - Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do Serviço, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo: 

9.5 - Deixar de executar os serviços abandonando-os mesmo por motivo de força maior, desde 

que não comunique, prévia e imediatamente, ao Contratado. 

9.6 – E nos demais casos previstos no art. 78 da Lei Federal  8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS.    

 

10.1 - O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) para os seus acréscimos; 

10.2 – Os preços da proposta não são padronizados. Foram elaborados de acordo com as 

condições de execução dos serviços e volumes apresentados. Caso haja qualquer outro serviço 

na mesma área e/ou local, os preços deverão ser previamente negociados, sendo necessário 

acréscimo,  este deverá esta vinculado à planilha orçamentária inicial constante no processo 

administrativo, compatíveis com o valor de mercado ou planilhas de índices oficiais (referencia 

SETOP). 

10.3 – Os preços e demais condições foram elaborados de acordo com a legislação vigente  na 

data de sua emissão. Qualquer alteração nos mesmos implicará em correspondente variação 

nos preços propostos, até a data do efetivo pagamento; 

10.4 - Caso ocorra alguma eventualidade de paralisação dos serviços por conta do Contratante, 

fica a Contratada isenta das responsabilidades. 

10.5 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente termo serão sanados obedecida 

(s) a legislação vigente (em especial o Art. 55, inciso XII da Lei Federal 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos 

aditivos, quando for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prevista no Par. Único do 

Art. 61 da Lei n.º8.666/93 e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrá por conta da seguinte 

dotação Orçamentária: n.º ................................................,. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO   

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho, renunciando-se a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente 

instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 04(Quatro) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Brumadinho,                    de 2.014 

 

Município de Brumadinho 

______________________________________________ 

Contratante 

_____________________________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  010/2014 
 

ANEXO V I 
 
DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

....................................., inscrito no CNPJ nº ............................, por 

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

Identidade nº .............................e do CPF nº ................................, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________________________________ 

(data) 

 

 

 

Assinatura e carimbo do licitante. 
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ANEXO VII 
 

MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO AO EDITAL) 
 

OBS: PROJETO QUE PODERÁ SER RETIRADO JUNTAMENTE COM O EDITAL NA AV. 
INHOTIM – 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SETOR LICITAÇÕES SECRETARIA 

DE OBRAS 
 
 

 
PROJETO EXECUTIVO 

MERCADINHO 
 

 

 

 

 

VOLUME I - MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS E 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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1. PROJETO PROPOSTO E PECULIARIEDADES 

 
 
O presente documento tem como objetivo fornecer informações acerca dos projetos executivos de implantação 

do Mercadinho, tendo por finalidade a regularização comercial de lojistas, contribuindo para a segurança e 

bem estar dos lojistas, visitantes e/ou consumidores; constituindo um local com condições adequadas para se 

desenvolver atividades de convívio social e recreação. 

O prazo de execução dos serviços será de 120 dias a contar da data de início das obras. 

Todos os materiais que serão usados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial e especificação técnica exigida pelas Normas Técnicas Brasileira para 

Construção Civil e os respectivos projetos. Se as condições locais tornarem imprescindível a substituição de 

materiais, a contratada deverá antes da substituição desses, materiais, aqui especificados, consultar 

formalmente o preposto do contratante (PMB) e o engenheiro responsável pelo projeto. Os materiais deverão 

apresentar as mesmas funções construtivas, características e qualidade, alem de serem aprovados 

previamente pela contratante. 

Todos os serviços serão executados, com o acompanhamento do responsável técnico da contratada e em 

completa obediência aos princípios e boa técnica de engenharia, devendo atender rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

Durante toda a obra será feita a remoção periódica e a correta destinação de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local. 

A contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - ART- CREA – relativo à execução da obra ou serviço de engenharia 

contratado. 

É expressamente exigido o preenchimento do livro “DIÁRIO DE OBRA” (conforme lei 8666/93 – art.67º § 1) 

diariamente. O mesmo deverá permanecer na obra durante todo o tempo da execução e ser elaborado em duas 

vias, uma para a contratada e outra para os técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O 

diário deverá ser elaborado conforme modelo anexo, assinado pelo responsável técnico da contratada e todos 

os seus campos deverão ser preenchidos. 

 

 

1.1 – DESCRIÇÃO DA ÁREA 
 

O local onde será construído o Mercadinho será constituído de vários espaços para lojas com sobrelojas acima 

destas com guarda-corpo metálico h= 1,30 m para proteção (áreas variadas conforme projeto), todas as lojas 

serão acessadas por meio do corredor (pé direito de 6,80 m) com entradas em portas de vidro de correr (1,50 x 

2,70 m); a área total da edificação é de cerca de 218 m². 

  

O acesso ao Mercadinho será por meio de escadas e/ou rampa de acessibilidade conforme localização e 

dimensões em projeto; o local será constituído também de 03 banheiros coletivos (01 masculino, 01 feminino e 

01 para portadores de necessidades especiais) para utilização dos visitantes e funcionários, dispostos 

conforme projeto. 
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1.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

1.2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 

 
Os serviços deverão obedecer à seguinte documentação técnica: 

 Estas especificações técnicas; 

 Normas técnicas da ABNT; 

 Legislação específica para o caso. 

 

1.2.2 CANTEIROS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 O canteiro da obra deverá ser construído de acordo com as exigências da NR 18 – Condições e Meio Ambiente 

de Trabalho na Indústria da Construção Civil, do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 

Será provida de área de vivência, instalação sanitária (lavatório, vaso sanitário, mictório e chuveiro) vestiário, 

todos dimensionados de acordo com as necessidades da obra e de acordo com a NR 18. 

 

Terá entrada de energia elétrica provisória, aérea, trifásica. O padrão de entrada de energia deverá ser aterrado 

corretamente de acordo com as recomendações técnicas de projeto e da concessionária e treinamento para 

cada operação. Será instalado no canteiro um padrão provisório de água para abastecimento geral da obra. 

 

1.2.3 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
 
 
Todas as ferramentas necessárias para o bom desempenho da obra e segurança dos trabalhadores serão 

adquiridas e fornecidas pela construtora. Só poderão ser operados por profissionais “OFICIAIS”, registrados 

em CTPS com anotação complementar de operador da máquina em questão e devidamente habilitados por 

certificação de treinamento para operação da máquina e/ou equipamento. 

 

Os operadores de máquinas e/ou equipamentos deverão ter destacados nos seus crachás de identificação a 

condição de operador da máquina e/ou equipamento e a designação do equipamento que está habilitado a 

operar. 

 

O local para utilização de serra circular deverá ser isolado com guarda-corpo e portinhola que permita 

somente a permanência no local de profissionais “oficiais” habilitados para a operação das máquinas. 

 

1.2.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 
 

A obra será mantida permanentemente limpa, garantindo um ambiente mais agradável, saudável e seguro 
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para os trabalhadores, fiscais e visitantes. Assim sendo deverá haver na obra profissional designado para a 

limpeza permanente da mesma e do canteiro. 

 
 

1.2.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 
 
A empresa executora da deverá providenciar o PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho 

na Indústria da Construção e o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para a obra 

antes do início da mesma. Estes dois programas serão elaborados por profissionais responsáveis técnicos 

habilitados e deverão ter atenção especial do seu cumprimento pela empresa contratada para a execução da 

obra. 

 

O exame médico admissional deverá ser rigoroso conforme o indicado no PCMSO para cada função. Deverão 

ser providenciados todos os exames periódicos e o exame demissional quando for o caso. Todo e qualquer 

funcionário que for designado para outra função deverá realizar o exame médico de mudança de função. 

 

Todos os funcionários que serão contratados para trabalhar no canteiro de obras deverão passar pelo 

treinamento obrigatório de segurança no canteiro de obras da NR-18. 

 

A obra será suprida pela empresa contratada de todos os materiais e equipamentos de proteção coletiva – 

EPC’s e equipamentos de proteção individual – EPI’s necessários para garantir a segurança e higiene dos 

operários. Estes equipamentos pertencerão à Construtora contratada que dará aos mesmos a destinação que 

bem entender na conclusão da obra. 

 

Todos os funcionários terão uma ficha individual de EPI onde serão anotados o recebimento e a troca 

obrigatória Periódica de acordo com sua função. Todos os EPI’s deverão ser fornecidos pela empresa 

contratada para a execução da obra. 

 

Todos os funcionários a serem admitidos para a obra deverão passar pelo treinamento obrigatório da NR18 

antes do ingresso no canteiro da obra para desempenhar suas funções e os profissionais que serão 

contratados para os serviços de instalações elétricas deverão passar pelo treinamento obrigatório da NR10 – 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do MTE. 

 

Todo o trabalho for utilizar andaimes em altura igual ou superior a dois metros deverá ser protegido com 

guarda-corpos conforme orientação da NR18 e os profissionais envolvidos deverão ser ancorados através de 

cintos de segurança tipo “paraquedista” em uma linha de vida de aço. 

 

O empreiteiro que for executar a obra deverá fiscalizar com extremo rigor o uso dos EPI’s indicados para cada 

função e promover aos trabalhadores da obra toda a segurança necessária através dos EPC’s – equipamentos 

de proteção coletiva indicados no PCMAT da obra. 
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1.2.6 CONTROLE DE QUALIDADE CONCRETO UTILIZADO NA OBRA 
 

 
A Construtora contratada implantará um Programa de Controle de Qualidade Total, incluindo procedimentos 

de execução e inspeção, tanto de serviços como de materiais, sendo que todo o concreto a ser utilizado na obra 

deverá ser dosado e virado em usinas de concreto e para cada caminhão que chegar à obra deverão ser 

coletados quatro CP’s (corpos-de-prova) por laboratório de controle tecnológico de materiais que deverá rompê-

los nas idades de 07 dias (1 CP), 14 dias (1 CP) e 28 dias (2 CP’s), em conformidade com as normas vigentes de 

controle de materiais. Os relatórios parciais e finais do rompimento dos CP’s deverão ser encaminhados (1 

cópia xerox ou arquivo eletrônico) à SOH – Secretaria de Obras e Habitação tão logo sejam recebidos pela 

empreiteira. 

 
1.3 INFRAESTRUTURA 
 

1.3.1 LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra será executada por profissional habilitado através de instrumentos e métodos adequados. 

Será feita de forma global, sobre gabaritos de tábuas corridas, pontaleteadas e envolvendo o perímetro da 

edificação. O gabarito será nivelado, bem fixado para resistir às tensões exercidas pelos fios de demarcação. A 

precisão deverá ser dentro dos limites aceitáveis pelas normas de construção. 

 

1.3.2 FUNDAÇÕES 
 

 A fundação do Mercadinho será do tipo sapatas isoladas de concreto armado, conforme projeto de fundação 

fornecido e deverá ser executada por empresa especializada que deverá fornecer ART – Anotação de 

responsabilidade Técnica junto ao CREA-MG da execução do serviço.  
 

As dimensões e detalhamento de armaduras das sapatas de fundação serão realizados conforme projeto 

estrutural de fundações. O concreto utilizado terá resistência mínima à compressão igual a 250 kgf/cm² 

(fck=25MPa) salvo quando houver indicação contrária em projeto. 

 

1.4 SUPRAESTRUTURA 
 

A estrutura das lojas, sobrelojas e banheiros será mista, em pilares, vigas e lajes de concreto armado 

dimensionados conforme projeto estrutural e alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm com pé direito de 

2,70; 2,30 e 3,00 m respectivamente, conforme projeto.  

 

Os banheiros serão construídos no 1º pavimento, o banheiro masculino possui área de 8,57 m² (constituído de 

04 vasos sanitários com divisórias em marmorite e 02 lavatórios interligados com bancada); o banheiro para 

portadores de necessidades especiais com área de 2,55 m² possui 01 vaso sanitário e 01 lavatório adaptados 
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por meio de barras de apoio em aço inox, conforme disposição em projeto; já o banheiro feminino possui área 

de 8,85 m² (constituído de 04 vasos sanitários com divisórias em marmorite e 02 lavatórios interligados com 

bancada). 

 

A cobertura de toda edificação será em lanternim com telha termoacústica tipo sanduíche com inclinação de 

10% constituído de duas águas. 

 

As formas para o concreto armado serão de madeira. As armaduras de aço deverão ser afastadas das formas 

através de espaçadores plásticos para garantir o recobrimento de concreto. Os espaçamentos deverão seguir as 

orientações técnicas da ABNT de acordo com a agressividade do meio na região da obra, salvo quando houver 

indicação específica em projeto. 

 

Não será permitido cortar e/ou partir os blocos cerâmicos, assim sendo deverão ser previstos nos 

quantitativos meios blocos e suplementos de fábrica. 

 

Serão assentados com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), com junta de 1 cm. 

 

Todo o concreto a ser utilizado na obra será adquirido de empresa especializada, dosado em usinas de 

concreto e deverá atender as especificações determinadas no projeto estrutural. A resistência à compressão 

deverá ser igual ou superior a 250 kgf/cm² (fck=25Mpa). O transporte até a obra será realizado por caminhões 

tipo betoneira. O lançamento será feito por meio de bomba e o adensamento será efetuado durante o 

lançamento por meio de vibrador de agulha de imersão. 

 

Deverá ser realizada cura úmida das lajes por sete dias para evitar retrações e garantir a integridade e 

resistência final do concreto. 

 

 

1.5 PAREDES E PAINÉIS 
 

1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 

 

Para a alvenaria de vedação deverão ser utilizados blocos cerâmicos furados. Serão assentados com argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), com juntas de 1cm. Os tijolos utilizados deverão atender as 

exigências das Normas da ABNT. 

 

As vergas e contra vergas das janelas e portas serão de concreto armado (pré-moldado), realizadas com 

trespasse de 30 cm para as laterais das aberturas. 

 

1.5.2 ESQUADRIAS DE PORTAS, JANELAS E FECHAMENTO EM VIDROS  
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1.5.2.1 ESQUADRIAS DE PORTAS 
 

A porta de acesso ao Mercadinho será de vidro temperado com duas folhas de correr (2,30x4,60 m); as portas 

das lojas serão do mesmo tipo e material da porta de acesso (1,50x2,70 m); as portas de acesso aos banheiros 

femininos e masculinos serão do tipo abrir em alumínio com chapa corrugada com dimensões de 0,80x2,10 m; 

já a porta de acesso ao banheiro para P.N.E será do tipo abrir/veneziana em alumínio com dimensões de 

0,90x2,10 m e a porta localizada na escada de acesso aos fundos do Mercadinho será em aço de enrolar tipo 

grade dimensões de 1,90x2,20 m. 

 

1.5.2.2 ESQUADRIAS DE JANELAS 
 

As esquadrias das janelas dos banheiros serão em vidro temperados, espessura de 6mm, do tipo “maxim ar”, 

com ferragens cromadas. 

 

1.5.2.3 FERRAGENS 
As fechaduras das portas internas e de banheiros serão do tipo alavanca, de embutir, padrão de acabamento 

superior, assentadas a 1m (um metro) do piso; já as fechaduras para as portas de correr em vidro serão do 

tipo bico de papagaio, com acabamento padrão médio.  

 

1.5.3 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA  
 
 

A preparação das superfícies que receberão acabamento em pintura, bem como o tipo de pintura e materiais 

que deverão ser utilizados para cada fim estão descritos na especificação técnica em anexo neste memorial 

descritivo. 

 

1.5.4.1 REVESTIMENTO 
O revestimento deverá obedecer ao controle e qualidade especificada em normas técnicas. Serão executadas as 

camadas de chapisco, emboço e reboco, conforme espessuras e áreas (interna e externa) indicadas.  

 

1.5.4.2 ACABAMENTOS 
Os contrapisos deverão ser executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e 

perfeitamente nivelados. Executado com emprego de argamassa de cimento e areia média traço 1:4, com 

espessura de 7 cm. 

 

Os revestimentos de piso serão em cerâmico padrão médio, deverão ter PEI=4. 

 

Nos sanitários as paredes serão revestidas com azulejos 15 x 15 cm até a altura do pé direito, com junta a 

prumo. 
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1.5.4.3 PINTURA 
A pintura interna e externa em látex acrílicos deverá ser executada nas cores determinadas pela SOH – 

Secretaria Municipal de Obras e Habitação e conforme orientada na especificação técnica em anexo.  

 
 
 

1.5.5 INSTALAÇÕES E APARELHOS  
 

1.5.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Os eletrodutos serão embutidos nos pisos e nas lajes, suas localizações e dimensões respeitarão projeto 

elétrico. Os condutores e cabos respeitarão as bitolas e ligações especificadas no projeto elétrico. 

 

Caixas de passagem, interruptores, tomadas, quadros de distribuição geral e QDC’s (quadros de distribuição 

de circuitos) obedecerão as localização e dimensões determinadas no projeto elétrico. 

 

 

1.5.5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO 
 
As tubulações de água fria respeitarão as dimensões e localizações determinadas no projeto hidrossanitário. 

Será utilizado o PVC soldável para tubos e conexões e as terminações dos pontos de água.  

 
A alimentação será por meio de caixa d’água de 2.000 litros. 

 

Os cortes verticais para descida das tubulações de água fria deverão respeitar rigorosamente as cotas de 

amarração do projeto. 

 

As tubulações de esgoto respeitarão as dimensões e localizações determinadas no projeto sanitário. O material 

utilizado será o PVC Esgoto Série Normal para os tubos e conexões.  

 

Os esgotos sanitários dos lavatórios e vasos sanitários serão transportados por tubulação até as caixas de 

inspeção “CI” e depois destinados à rede coletora.  

 

As tubulações de ventilação respeitarão as dimensões e localizações determinadas no projeto hidrossanitário, 

sobem através das paredes até o alto da edificação para evitar odores. O material utilizado será o PVC Esgoto 

Série Normal para os tubos e conexões. 
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Este documento estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela CONSTRUTORA 

na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a 

aquelas que porventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, 

obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste 

caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o 

projeto executivo que norteará a construção. 

 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá 

ser discutida com a fiscalização do PROPRIETÁRIO com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data 

prevista no cronograma contratual. 

 

A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre 

todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. 

 

2.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

2.2.1 – BARRACÕES E BANHEIROS DE OBRA  
 

Os barracões para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e guarda de materiais 

deverão ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracões destinados à guarda 

de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o recebimento de materiais como 

para a utilização destes na obra. 

 

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados à rede provisória de esgotos que encaminhará os 

dejetos para rede pública. 

 

 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
 
 Levantamento 
 
Será levantado por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo SUPERVISOR DE 

OBRAS e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com o porte da 

obra. 
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Para o dimensionamento do vestiário, instalação sanitária e refeitório serão também considerados os 

requisitos técnicos das normas regulamentadoras de Segurança e Medicina do trabalho. 

 

Medição 
 
Os barracões de obra deverão ser medidos observando o mesmo critério de levantamento. 

 

Pagamento 
 
Será efetuado conforme preços unitários contratados, remunerando, durante o tempo de utilização, a sua 

construção, pintura, manutenção, desmobilização, transporte, recomposição e limpeza do local instalado, 

móveis, equipamentos, materiais envolvidos na construção, inclusive redes internas de água, esgoto, energia e 

telefonia. Como o pagamento contempla a reutilização pela CONTRATADA, por mais uma vez, este 

equipamento e de sua propriedade. 

Todas as despesas relativas à instalação, uso e manutenção dos equipamentos do canteiro de serviços estão 

incluídas nas taxas relativas aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA na 

composição de seus preços unitários. 

 

2.2.2 – ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO – PLACA DE OBRA 

 
As placas de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências da Resolução CREA no 

407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em obras, instalações e 

serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS 

ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, deverão ter suas dimensões analisadas pela 

SUPERVISAO, que determinará, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de serviços. 

As placas de obra e de financiamento seguirão o padrão estabelecido pela Gerencia de Comunicação da 

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. 

As placas de obra serão dimensionadas pelo SUPERVISOR DE OBRAS e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS, 

durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com a necessidade da obra. 

 

Materiais e execução 
As placas deverão ser confeccionadas de acordo com as seguintes especificações: 

 

• Painel 

– Placa em chapa galvanizada no 24, pré-pintada com fundo supergalvite; 

– Fixação da estrutura com rebite em estrutura de metalon 20x30mm, chapa 8 USG (aproximadamente1,27 

mm), estaiadas com peças 8x4cm nas peças de sustentação, cantoneira de chapa dobrada 2 1/2”x10 USG 

(3,6mm), furos Ф 5/16”; 

 

• Estrutura de sustentação 

– Pecas de madeira (paraju ou goiabao) 12x8cm, inclusive contraventamento; 
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– Escoramento com peças 8x4cm, entre as pecas de sustentação, e outras duas pecas de 12x8cm fixadas no 

solo, 50 cm acima do mesmo; 

– Pintura em esmalte acetinado branco sobre todas as peças; 

 

• Fixação da placa na estrutura de sustentação 

– Cantoneiras verticais de 2 1/2”x3,6mm, e parafuso galvanizado 10cmx1/4” com porcas e arruelas; 

Para as placas com dimensões maiores, como, por exemplo, 5x3m, será necessária a utilização de três peças 

de sustentação. 

 

A CONTRATADA e responsável pela manutenção geral da placa, na ocorrência de algum tipo de dano. 

Todas as placas instaladas deverão ser recolhidas, pela CONTRATADA, em um prazo Maximo de 90 (noventa) 

dias apos conclusão da obra, quando será emitido o termo de recebimento definitivo. 

 

 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
 
 Levantamento 
 
As placas de obra padrão, bem como as especiais e os referentes aos agentes financiadores, quando for o caso, 

serão levantadas por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo SUPERVISOR DE 

OBRAS e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com a 

necessidade da obra. 

As demais placas não serão objeto de medição, pois seu custo será contemplado na taxa relativa aos 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

 

Medição 
 
As placas de obra padrão, bem como as especiais e os referentes aos agentes financiadores, quando for o caso, 

serão medidas por metro quadrado de placas instaladas na área abrangente do canteiro de obra. 

As demais placas não serão objeto de medição, pois seu custo esta contemplado na taxa relativa aos Benefícios 

e Despesas Indiretas (BDI). 

 

Pagamento 
 
O pagamento será efetuado, pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item 

medição, remunerando os custos inerentes de aquisição, instalação, manutenção e remoção, transporte apos a 

conclusão da obra, com a autorização da SUPERVISAO.  

 

2.2.3 – ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO 

 

Os dispositivos de sinalização e alerta se aplicam a todas as obras e serviços em vias públicas. 
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Sempre que as condições exigirem, estas especificações devem ser complementadas por sinais de 

regulamentação, fornecidos e instalados diretamente pela empresa local responsável pelo trânsito. 

Os dispositivos e serviços de sinalização de advertência da obra deverão estar de acordo com determinações do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Transito do CONTRAN – Conselho Nacional de Transito e demais 

exigências da empresa local de trânsito. 

Os equipamentos devem apresentar boas condições de uso, devendo-se substituí-los ou repará-los sempre que 

apresentarem deterioração ou amassamento. 

Caso a obra em questão implique na suspensão ou redução de circulação do tráfego, a CONTRATADA deverá 

consultar a empresa local de trânsito e submeter a sua aprovação o plano de alterações necessárias antes do 

início da execução. Este plano devera conter todas as indicações e informações imprescindíveis para a 

circulação de veículos no local da obra e nas áreas atingidas pelo seu efeito, bem como a implantação da 

referida sinalização. 

Deverá ser utilizada sinalização noturna com energia elétrica ou combustível, quando a visibilidade ficar 

reduzida em virtude do anoitecer, ou mesmo em casos especiais de ocorrência de cerração, neblina ou chuvas 

pesadas. 

Os custos desses elementos de sinalização serão de responsabilidade da CONTRATADA, uma vez que estão 

incluídos na taxa relativa aos benefícios e despesas indiretas (BDI). 

 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
 

Levantamento  
 
Os cones de sinalização serão levantados por quantidade (unidade). 

 

Medição 
 

Será medida observando o mesmo critério de levantamento, por unidade quantidade (unidade). 

 

Pagamento 
 
O serviço será pago ao preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, 

remunerando todos os materiais e serviços, necessários a sua execução, instalação, montagem, desmontagem 

etc. 

 

2.2.4 – INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

 Ligação de padrão de energia elétrica  
 
 Procedimentos para solicitação 
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O solicitante devera enviar às informações necessárias e suficientes para o atendimento de energia das 

edificações públicas municipais, conforme formulários específicos da CONCESSIONÁRIA responsável. 

E importante esclarecer que informações incompletas provocam atrasos no atendimento. A complementação 

das informações devera ser encaminhada formalmente (e-mail, carta, etc.); caso contrário, os formulários 

serão devolvidos ao emitente para as devidas providências. 

 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento 
 
As instalações e padrões provisórios das concessionárias de serviços públicos serão levantados por unidade a 

ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando as suas especificações inerentes. 

 

Medição 
Será aplicado o mesmo critério de levantamento. 

 

Pagamento 
O serviço será pago ao preço unitário contratual, remunerando a instalação, manutenção, remoção, limpeza e 

transporte, apos a conclusão da obra. 

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de água, luz, telefone, etc., estão incluídas na taxa relativa 

aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA na composição de seus preços 

unitários. 

2.2.5 – INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO 

O suprimento de água para todos os fins, bem como o afastamento e disposição de águas residuais serão de 

responsabilidade e ônus da CONTRATADA. 

 Ligação de água 
 
Para obras em vias públicas 
A empresa CONTRATADA devera encaminhar oficio a CONCESSIONÁRIA responsável, contendo as 

informações de pedido e objetivo da ligação, demanda da obra e o período estimado para a obra na categoria 

industrial, calculados pelo engenheiro da obra. Será, então, elaborado um contrato para todo o período 

informado, o qual gerará uma fatura única a ser paga, para que a ligação seja efetuada. 

Ao término do contrato, a CONCESSIONÁRIA verificará o volume consumido. Caso exista algum resíduo, será 

emitida uma fatura complementar. Se houver necessidade de acréscimo no prazo, será elaborado um novo 

contrato. 

 Ligação de esgoto 
Para obras de escolas, centros de saúde, espaços multi-uso e outras obras afins, o esgoto e considerado 

“doméstico”. No caso de hospitais, a classificação será “não doméstico”, e deverão ser seguidas as orientações 

da CONCESSIONÁRIA. 

Na impossibilidade de ligação de esgoto a rede pública, deverá ser executada uma fossa séptica atendendo as 

especificações da norma NBR 7229 – “Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos”, tanto 
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em relação aos materiais a serem utilizados quanto a correta técnica operatória. O sumidouro será 

dimensionado em função da capacidade de absorção do solo. 

Observada a redução de capacidade de absorção do sumidouro, nova unidade devera ser construída, para 

recuperação da capacidade perdida. Os sumidouros não devem atingir o lençol freático, sendo sua capacidade 

mínima, a mesma da fossa séptica contribuinte. Em relação ao sumidouro ou tanque absorvente e o tanque 

séptico, estes deverão ser limpos e aterrados no final da obra. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento 
As instalações e padrões provisórios de água e esgoto fornecidos pelas concessionárias de serviços públicos 

serão levantados por unidade a ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando as suas 

especificações inerentes. 

Medição 
Será aplicado o mesmo critério de levantamento. 

Pagamento 
O serviço será pago ao preço unitário contratual, remunerando a instalação, manutenção, remoção, limpeza e 

transporte, apos a conclusão da obra. 

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de água, luz, telefone, etc., estão incluídas na taxa relativa 

aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA na composição de seus preços 

unitários. 

2.2.6 – TAPUMES E SEGURANÇA 
A obra deverá ser totalmente cercada, por tapumes, para evitar transtornos e o acesso de pessoas estranhas à 

obra. 

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos 

de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, 

equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento  
Os tapumes serão levantados por suas áreas (comprimento x largura) reais, expressos em metros quadrados 

(m²), separando-se os trechos em compensado, daqueles produzidos com tela, considerando-se a inclinação do 

terreno, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo SUPERVISOR DE OBRAS e pelo SUPERVISOR 

DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com a necessidade da obra. 

Medição 
Os tapumes serão medidos, observando o mesmo critério de levantamento. Eventuais portões de acesso ao 

canteiro de obra não serão objeto de medição e pagamento em separado. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, em função do trecho ter sido executado em 

compensado ou com tela, com fixação enterrada ou sobre blocos de concreto, com ou sem informe da 

PREFEITURA e de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, 

transporte e aplicação de todos os materiais e equipamentos necessários a sua execução, envolvendo: 

• Escavação; 

• Fixação das peças suportes; 
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• Montagem dos painéis em compensado e tela; 

• Fixação e encabeçamento dos painéis; 

• Pintura das pecas de madeira, logotipo e informes publicitários da PREFEITURA; 

• Concretagem, forma e desforma dos blocos de concreto; 

• Eventual manutenção do dispositivo durante o período da utilização; 

• Desmontagem e remoção do conjunto apos o terminam de utilização; 

• Demais serviços e materiais atinentes. 

Como o pagamento contempla a reutilização pela CONTRATADA, por mais uma vez, este equipamento e de sua 

propriedade. 

2.3 – LOCAÇÃO DA OBRA 
A empresa CONTRATADA deverá proceder à locação planialtimétrica das áreas trabalhadas, dos eixos das 

edificações e dos vários elementos da obra, como, platôs, etc. A locação da obra no terreno será realizada a 

partir das referencias de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do 

levantamento topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados. A locação devera ser 

efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico, 

devidamente aferidos segundo normalização própria do INMETRO. 

A locação será feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de Locação dos eixos do Projeto 

Geométrico. 

As marcações devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que deverão ser aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento 
A locação da obra elaborada pela empresa CONTRATADA será levantada pelos pontos locados, expressa em 

unidades locadas (pontos), conforme apresentado em projeto, contemplando as suas especificações inerentes. 

Medição 
Será aplicado o mesmo critério de levantamento. 

Pagamento 
O pagamento será efetuado, pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item 

medição.  

2.4 – MOVIMENTO DE TERRA 
A CONSTRUTORA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do 

terreno nas cotas fixadas no projeto. 

Deverá ser executada raspagem inicial de 10 cm de profundidade em todo o terreno. A terra proveniente desta 

raspagem deverá ser reservada em local adequado para recobrimento com terra orgânica no final da execução 

do modelado final e início dos locais com ajardinamento. 

Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT 

para tais serviços, bem como a compactação do solo. 

As áreas externas deverão ser niveladas de forma a permitir sempre fácil acesso e escoamento das águas 

superficiais. 
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Deverão ser obedecidas todas as especificações dos consultores de solo e responsáveis pelo projeto de 

fundações. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas necessárias, para definição 

dos locais onde será removida a terra excedente procedente do movimento de terra dentro das normas e 

recomendações da prefeitura local. 

2.4.1 – ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA 

Generalidades 
A escavação e carga mecanizadas são usadas na implantação de cortes em segmentos das vias, onde a 

distância de transporte escavado seja superior a 50 metros, quando as condições locais não permitirem o uso 

de moto-escavo-transportadores. O serviço será executado ao longo do eixo e no interior das seções do projeto, 

ou em empréstimos utilizados para complementação de aterros ou substituição de materiais inservíveis 

retirados dos cortes. 

As operações deste processo de escavação compreendem: 

 Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide do terraplenagem 

indicado no projeto. 

 Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural, em espessura abaixo do greide do 

terraplenagem, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos 

orgânicos, conforme indicações do projeto, complementadas por observações da FISCALIZAÇÃO durante a 

execução dos serviços. 

  Escavação e carga dos materiais retirados em empréstimos indicados no projeto. 

 Retirada, por escavação e carga, das camadas de má qualidade, visando ao preparo das fundações do 

aterro, sendo que o volume a ser retirado constará do projeto. 

Materiais 
Os materiais ocorrentes nos cortes, empréstimos ou base de aterros serão classificados em conformidade com 

as seguintes definições: 

 Materiais de 1ª categoria: 

Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 

0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem. 

 Materiais de 2ª categoria: 

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação 

exigido contratualmente; a extração poderá envolver, eventualmente, o uso de explosivos ou processos 

manuais adequados. 

Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m3 e os matacões ou pedras de 

diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m. 

Equipamento 
A escavação e carga dos materiais de cortes, empréstimos ou bases de aterros, nas 

condições desta especificação, serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados, 

que possibilitem a execução dos serviços com a produtividade requerida. Para a escavação serão empregados 
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tratores de esteiras ou pneus, equipados com lâmina e, quando for o caso, escarificador. A potência dos 

tratores empregados será aquela requerida para a execução dos serviços, não podendo ser inferior a 140 HP. 

Para a operação de carga serão utilizadas pás carregadeiras de pneus com potência mínima de 100 HP para 

materiais sem ou com pouca umidade, e de esteiras quando houver teor de umidade que obrigue esta opção, 

principalmente no caso de preparação das bases dos aterros. 

Execução 
A escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA e constantes das notas de 

serviço elaboradas em conformidade com o projeto. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada, ou rejeição, dos 

materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para constituição ou complementação dos aterros, os 

materiais que sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o 

projeto. 

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, as massas em excesso que resultariam em bota-fora poderão ser integradas aos aterros, 

constituindo alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. A referida 

operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro. 

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de expansão maior que 2%, baixa 

capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento na espessura indicada em projeto, 

procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais selecionados. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de materiais escavados nos cortes, para a confecção das 

camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais, em locais determinados 

pela FISCALIZAÇÃO, para sua oportuna utilização. 

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal utilização do equipamento de 

escavação. 

Controle 
O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

• variação de altura máxima de ± 0,10 m para o eixo e bordos; 

• variação máxima de largura + 0,20 m para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para menos. 

Quanto à remoção dos materiais das bases dos aterros, o controle será feito comparando-se as espessuras 

executadas com as estabelecidas no projeto, além do acompanhamento visual. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
A medição efetuar-se-á considerando o volume geométrico do material extraído, medido no corte, em metros 

cúbicos, utilizando as seções transversais e obedecidas as seguintes indicações: 

 O cálculo dos volumes dos cortes será resultante da aplicação do método da “média das áreas”. 

 O cálculo dos volumes de empréstimos executados por somente um executante será resultante, 

também, da aplicação do método da “média das áreas” das seções transversais amarradas a uma linha base 

que pode ser o próprio eixo da via, podendo ser utilizado o processo descrito na alínea abaixo deste item, 

correspondente à média dos aterros. 
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 No caso de remoção de materiais das bases dos aterros, o cálculo será feito, ainda, pela média das 

áreas das seções transversais tiradas após a esta remoção. 

 Os materiais escavados serão classificados de conformidade com o descrito nesta especificação. 

 Quando o empréstimo for executado por mais de um executante, o volume será medido nos aterros 

correspondentes, utilizando-se o método da média das áreas e transformado o volume do aterro em volume do 

corte através da seguinte expressão: 

Vcorte =Vaterro x f 

Sendo “f” o fator de conversão: 

f = ᵞcomp/  ᵞcorte, onde: 

ᵞcomp = densidade do material compactado; 

ᵞcorte = densidade do material em estado natural. 

Pagamento 
Os serviços de escavação e carga serão pagos conforme os preços contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior. 

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação incluem os encargos de manutenção da 

área de trabalho, escarificação, conformação de taludes, bem como toda a mão de obra, encargos e outras 

despesas inerentes à execução dos serviços. 

2.4.2 – TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA INCLUSIVE DESCARGA 

Generalidades 
 
Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material de qualquer categoria. 

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, de preferência, ao longo 

de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou ocorrências de material para a pavimentação, a 

trajetória a ser seguida pelo equipamento transportador será objeto de aprovação prévia pela FISCALIZAÇÃO. 

Em se tratando de entulho, o local de descarga será definido também pela FISCALIZAÇÃO que indicará ainda, 

o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador. 

Será permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o complemento colocado na báscula não 

permita o derramamento da carga durante o transporte. 

A área da descarga será definida pela FISCALIZAÇÃO e deve oferecer segurança para o tráfego e manobras do 

equipamento transportador. 

Materiais 
 
Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem ser: 

 De qualquer das três categorias estabelecidas para os serviços de terraplenagem; 

 Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do pavimento; 

 Proveniente da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas de alvenaria de tijolo ou 

concreto. 

Equipamento 
 
Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serão usados, preferencialmente, 

caminhões basculantes, em número e capacidade adequados, que possibilitem a execução do serviço com a 

produtividade requerida. 
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Execução 
O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e jazidas, deverá ser mantido em 

condições de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa visibilidade e possibilidade de 

cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverão ser, 

sempre que necessários umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não 

surjam atoleiros ou trechos escorregadios. 

O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas 

laterais ou traseira, durante o transporte. 

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído na báscula, de maneira 

que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem. 

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, seja na constituição dos 

aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização, seja na pista para confecção das 

diversas camadas do pavimento. 

Controle 
Deverão ser providenciados meios para o controle das viagens do equipamento transportador, a fim de se 

evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a recebê-lo ou em locais indevidos, ou que não 

apresente as características exigidas no projeto para emprego nas diversas camadas constituintes do 

pavimento. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
Serão consideradas as distâncias efetivas de transporte entre os centros de massa do local de carga (corte, 

empréstimo, jazida, ou demolição) e da área destinada à descarga (aterro, bota-fora, depósito, ou pista), 

indicada pela FISCALIZAÇÃO, sendo a distância média determinada para cada segmento de corte. O caminho 

seguido pelo equipamento transportador será aquele aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO, medidos em 

quilômetros. Para medição dos serviços de transporte e descarga de materiais oriundos de terraplenagem, 

assim como de escavação de valas para implantação de redes ou canais e de materiais provenientes de 

demolições (de construções, alvenarias, concretos, tubos, etc.), as distâncias médias de transporte serão 

separadas entre os seguintes intervalos: 

 DMT ≤ 1 km 

 1 km < DMT ≤ 2 km 

 2 km < DMT ≤ 5 km 

 DMT > 5 km 

Para os dois primeiros intervalos, (DMT ≤1 km e 1 km < DMT ≤ 2 km), os serviços serão medidos em metros 

cúbicos, desconsiderando-se aqui para efeito de cálculo de quantidades, a distância de transporte efetiva, e 

para os demais em m3 x km. O volume a ser considerado para o caso de materiais de terraplenagem e de 

escavação de valas será o geométrico, resultante da medição efetuada no corte ou empréstimo, independente 

da classificação. Para o caso de materiais oriundos de demolição, serão considerados os volumes determinados 

pela FISCALIZAÇÃO no equipamento transportador. 

Para a medição dos serviços de transporte e descarga para materiais de pavimentação, em conformidade com 

as respectivas especificações, o transporte será medido em t x km, sendo o peso em toneladas determinado 

através da multiplicação do volume do material compactado na pista, de acordo com o projeto, pela densidade 
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máxima seca média apresentada na pista, considerando-se os seguintes intervalos de distâncias médias de 

transporte: 

 DMT ≤ 5 km 

 DMT > 5 km 

Pagamento 
Os serviços de transporte e descarga de material de qualquer categoria, relacionados no item anterior desta 

especificação, serão pagos conforme os preços unitários contratuais, aplicados à medição referida no item 

anterior. 

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação incluem os encargos de manutenção, 

drenagem e umedecimento dos caminhos de percurso, manobras e tempo de espera, bem como outras 

despesas inerentes à execução dos serviços, incluindo os custos relativos e eventuais operações de 

espalhamento do material descarregado em bota-fora. 

2.4.3 –COMPACTAÇÃO DE ATERROS 

Generalidades 
Aterros constituem segmentos cuja implementação requer o depósito de materiais, para a composição do corpo 

estradal segundo os gabaritos de projeto; os materiais de aterro se originam dos cortes e dos empréstimos. 

As operações de aterro compreendem: 

 Descarga, espalhamento, umedecimento, ou aeração e compactação dos materiais oriundos de cortes 

ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro, até 1,00 m abaixo da cota correspondente ao 

greide de terraplenagem. 

 Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais 

selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção da camada final do aterro até a 

cota correspondente ao greide de terraplenagem. 

 Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais 

selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais 

de qualidade inferior, retirados dos cortes. 

 Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais oriundos de cortes 

ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, 

previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

Materiais 
Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1a, 2a e, eventualmente, 3a categoria, atendendo à 

finalidade e à destinação no projeto. 

Os solos relacionados para os aterros provirão de cortes ou empréstimos e serão devidamente indicados no 

projeto. 

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micácea e diatomácea, turfas e argilas 

orgânicas não devem ser empregadas. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte 

e expansão maior do que 4%, a não ser se indicado em contrário pelo projeto. 

A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados na fase de projeto, dentre os melhores 

disponíveis. Não será permitido uso de solos com expansão maior do que 2%. 
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Equipamento 
A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições 

locais e a produtividade exigida. 

Na construção e compactação dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, 

moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes ou, excepcionalmente, de carroceria fixa, 

motoniveladoras, rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios), rebocados 

por tratores agrícolas ou autopropulsores, grade de discos para aeração, caminhão-pipa para umedecimento, e 

pulvimisturador para a homogeneização. 

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual seja difícil ou impossível (áreas de passeios estreitos, 

por exemplo), serão usados soquetes manuais, sapos mecânicos, placas vibratórias, ou rolos de dimensões 

reduzidas, conforme estabelecido na especificação do serviço. 

Execução 
A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao executante e constantes das 

notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto. 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 

Preliminarmente à execução dos aterros, deverão estar concluídas as obras-de-arte necessárias à drenagem da 

bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

É sempre aconselhável que na construção de um aterro, seja lançada uma primeira camada de material 

granular permeável, de espessura prevista em projeto, a qual atuará como dreno para as águas de infiltração 

no aterro. 

Nos casos de aterros assentes sobre encostas com inclinação transversal acentuada, estas deverão ser 

escarificadas com o bico da lâmina do trator, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível, de 

acordo com o projeto. Quando a natureza do solo exigir medidas especiais para solidarização do aterro ao 

terreno natural, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.  

No caso de aterros em meia encosta, o terreno natural deverá ser também escavado em degraus. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a 

largura da seção transversal e em extensões, tais que permitam as operações necessárias à compactação. Para 

o corpo dos aterros a espessura da camada solta não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa 

espessura não deverá ultrapassar 0,20 m. 

No caso de alargamento de aterros, sua execução obrigatoriamente será procedida de baixo para cima, 

acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto, poderá a execução ser feita por 

meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção 

transversal, complementando-se, após, com material importado, toda a largura da referida seção transversal. 

A inclinação dos taludes do aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, será fornecida 

pelo projeto. 

Para a construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, o projeto 

deverá prever a solução a ser seguida. No caso de consolidação por adensamento da camada mole, será exigido 

o controle por medição de recalques. 

Quando excepcionalmente e, a critério da FISCALIZAÇÃO, for empregado material de 3a categoria na execução 

dos aterros, os fragmentos de rocha deverão ter no máximo de 30 dm3 de volume individualmente. A 

conformação das camadas deverá ser executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com 
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equipamento apropriado e devidamente compactado por meio de rolos vibratórios. Deverá ser obtido um 

conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. 

A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão, deverá ser procedida a sua conveniente drenagem e 

obras de proteção, mediante a plantação de gramíneas e/ou a execução de patamares, com o objetivo de 

diminuir o efeito erosivo da água, sendo de conformidade com o estabelecido no projeto. 

Havendo possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, deverá ser providenciada a 

construção de enrocamento no pé do aterro ou outro dispositivo de proteção, desde que previsto no projeto. 

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo do aterro, deverão sê-lo na 

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente máxima seca correspondente a 

95% da massa específica aparente máxima seca, no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal). 

Para as camadas finais, a massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica 

aparente máxima seca, do mesmo ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal). 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica 

aparente seca e desvio de umidade exigidas. 

Durante a construção dos aterros, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e 

permanente drenagem superficial. 

Controle geométrico 
O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação 

da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

 Variação da altura máxima de ± 0,05 m para o eixo e bordos; 

 Variação máxima da largura + 0,30 m para a plataforma, não se admitindo variação para menos. 

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordos. O acabamento, quanto à declividade transversal e à 

inclinação dos taludes, será verificado pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com o projeto. 

Controle tecnológico 
Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), para cada 1000 m3 de um 

mesmo material do corpo do aterro. 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), para cada 200 m3 de um 

mesmo material das camadas finais do aterro. 

Um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca, “in situ”, para cada 1000 m3 de material 

compactado no corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactação referido no 1º parágrafo deste item, 

e no mínimo duas determinações por dia, em cada camada de aterro. 

Um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca, “in situ”, para cada 100 m3 das camadas 

finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao ensaio de compactação referido no 2º 

parágrafo deste item. 

Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-44-64) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas ao ensaio 

de compactação, segundo o 1º parágrafo deste item. 

Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-44-64) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME-82-63), para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro amostras 

submetidas ao ensaio de compactação, segundo o 2º parágrafo deste item. 
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Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método (DNER-ME-47-64) (Proctor Normal), para 

as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo o 2º 

parágrafo deste item. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
Os serviços de escavação e transporte dos materiais para os aterros já foram objeto de medição em metros 

cúbicos, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos. 

O serviço de compactação de aterro será medido pelo volume geométrico compactado do aterro, em metros 

cúbicos, utilizando-se, para o cálculo, o processo da “média das áreas”, independentemente da classificação de 

1a e 2a categoria. Quando o aterro for, 

excepcionalmente, executado com materiais de 3a categoria, ou executado forçosamente com equipamentos de 

menor porte, a medição será específica para tais casos. 

No caso de rebaixamento de cortes, deverão ser utilizadas, para a medição, as seções transversais tiradas após 

a execução do rebaixamento. 

Pagamento 
Os serviços de compactação de aterro serão pagos conforme a medição referida no item anterior, aos preços 

unitários contratuais, que remuneram as operações de espalhamento, homogeneização, umedecimento ou 

aeração e compactação. Quando não for atendido o grau de compactação estabelecido, os serviços necessários 

à recompactação do material estão incluídos também nos preços unitários. 

2.5 – INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

2.5.1– FUNDAÇÃO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

É de integral responsabilidade da CONTRATADA: a locação, segurança, estabilidade e durabilidade das 

fundações, devendo atender à NBR-6122 – “Projeto e Execução de Fundações”. 

2.5.1.1– Sapatas isoladas  
Condições de Execução 
Para a execução das fundações do tipo sapata isolada, deve-se seguir os seguintes procedimentos: 

• Providenciar a abertura da vala com largura, aproximadamente 20 cm maior do que a largura da sapata;  

• Escavar até a cota de apoio da fundação, iniciando a execução das sapatas apoiadas nas cotas mais 

profundas;  

• Durante a escavação da vala, atentar para o correto nivelamento do fundo desta;  

• Nivelamento feito por meio de nível a laser ou mangueira, a partir da referência de nível (RN);  

• Após a conclusão da escavação, proceder a regularização e compactação do fundo dessa vala, até 5 cm 

abaixo da cota de apoio, através de um soquete ou por meio de um compactador mecânico, tipo "sapo";  

• Após a compactação, caso a cota não atinja 5 cm abaixo da cota de apoio, regularizar a superfície atentando 

para que não fique nenhum material solto;  

• Preparar um lastro de concreto simples com pelo menos 5 cm de espessura, que também pode ser utilizado 

para regularizar a superfície de apoio, esse lastro deve preencher toda superfície do fundo da vala;  

• Quando a sapata estiver apoiada diretamente sobre rocha, esta deve ser limpa de maneira a garantir a 

perfeita aderência da sapata à rocha, a superfície deve ser bem regularizada e mantida horizontal por meio de 

um lastro de concreto com resistência compatível com a pressão de trabalho;  
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• Preparar as fôrmas da borda da base da sapata, atentando para o correto nivelamento dos topos das formas 

laterais;  

• As formas são geralmente executadas com sarrafos e tábuas de madeira escoradas em estacas cravadas no 

fundo e nas laterais da vala;  

• Verificar o alinhamento e esquadro das peças de madeira para manter a largura e comprimento da sapata 

constante;  

• Montadas as fôrmas de borda, determinar em função do projeto, a altura da (cabeça do pilar), atentando 

para o correto ângulo de inclinação das laterais da sapata;  

• Para concluir os serviços, proceder a armação e concretagem da peça. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
As alvenarias serão medidas pela área real, em metros quadrados (m²), efetivamente executados de acordo com 

as dimensões (altura x comprimento) do projeto. A fundação, pilares e vigas serão medidos pelo volume de 

concreto (m³), forma (m²), armação (kg) a serem utilizados. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 

anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos e materiais 

necessários à sua execução. 

2.5.1.2– Alvenaria de Vedação e Revestimento das paredes 
Todos os serviços a seguir especificados deverão ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, 

mão de obra especializada ferramentas e equipamentos apropriados. 

Durante a elevação das paredes, os blocos devem ser assentados e alinhados segundo especificado em projeto 

e de forma a exigir o mínimo de ajuste possível. Devem ser posicionados enquanto a argamassa estiver 

trabalhável e plástica e, em caso de necessidade de reacomodação do bloco, a argamassa deve ser removida e o 

componente assentado novamente de forma correta. 

Os cordões de argamassa devem ser aplicados sobre os blocos numa extensão tal que sua trabalhabilidade 

não seja prejudicada por exposição prolongada ao tempo e evitando-se a queda nos vazados dos blocos. 

As juntas verticais e horizontais devem ter espessuras de 10 mm, exceto a junta horizontal da primeira fiada 

que pode chegar a 20 mm para correção de possíveis desníveis da laje. Indica-se que a variação máxima da 

espessura das juntas de argamassa seja de ± 3 mm. 

As paredes serão executadas com alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado 

em argamassa traço1:4 (cimento e areia média não peneirada) com juntas de 1 cm. 

As instalações hidráulicas e elétricas (que serão embutidas) devem ser executadas antes dessa etapa, 

evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

As superfícies a revestir deverão ser lixadas, limpadas e molhadas antes de qualquer revestimento. 

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros 

desprendimentos. 
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A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar 

diferenças ou descontinuidades. 

Será substituído qualquer elemento que, por percussão, soar chocho demonstrando assim deslocamento ou 

vazios. 

Argamassa e Pintura Látex Acrílico Acetinado 
Os revestimentos com argamassa não deverão ultrapassar a espessura total de 2 cm e obedecerão as 

seguintes etapas: chapisco e emboço paulista. 

a) Chapisco: 
Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3 com espessura média de 0,5 cm, 

lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a perfeita aderência. 

b) Emboço: 
A execução será feita com o emprego de argamassa de cal hidratada e areia média com o traço básico de 1:4,5 

com espessura média de 1,5 cm. Em caso de se tornar necessária uma maior espessura, deve-se empregar 

argamassa mista. 

Este serviço só deverá ser iniciado após estarem embutidas as tubulações. 

O revestimento deverá obedecer ao controle e qualidade especificada em normas técnicas. Os emboços 

regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com 

paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da 

superfície. 

Será recusado o serviço que apresentar inconformidades no acabamento, sendo prumo, alinhamento e 

aparência pela FISCALIZAÇÃO. 

c) Reboco: 
A execução será feita com o emprego de argamassa de cimento e areia média não peneirada com o traço básico 

de 1:3 com espessura média de 0,5 cm e acabamento desempenado com desempenadeira de feltro. 

O emboço deve estar previamente umedecido antes do início dos serviços de colocação de reboco. 

Caso seja utilizada argamassa mista executada na obra esta deve ser de cal hidratada e areia no traço de 1:4 

para paredes internas pintadas e 1:3 para paredes externas desde que as pinturas a serem empregadas não 

sejam afetadas pela cal. 

Notas: 
1. Todos os andaimes para a execução dos serviços de revestimentos deverão ser construídos independentes 

das paredes a revestir, de forma a não apresentar manchas de retoques dos furos das travessas. 

2. O reboco final liso só deverá ser executado após a colocação de peitoris e marcos e antes da colocação de 

guarnições e rodapés. 

3. Sempre nas junções de áreas revestidas com argamassa e outros revestimentos ou peças em concreto 

armado, deverá ser executado no revestimento com argamassa, friso com 1 x 1 cm, garantido melhor 

acabamento. 

4. As paredes revestidas com argamassa poderão ser pintadas com tinta látex acrílica na cor branca. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
Tanto a alvenaria, chapisco, emboço quanto o reboco serão medidos pela área real, em metros quadrados (m²), 

efetivamente executados de acordo com as dimensões (altura x comprimento) demonstradas em projeto. 

Pagamento 
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Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 

anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos e materiais 

necessários à sua execução. 

2.5.2 – TETOS 

2.5.2.1– Teto com pintura látex  
 
Os tetos deverão ser retocados, lixados e limpos para receber aplicação de pintura com látex PVA na cor 

escolhida em tantas demãos quantas forem necessárias para um perfeito acabamento e proteção da superfície. 

2.5.3– REVESTIMENTOS DE PISO 

2.5.3.1– Contrapisos 
Os contrapisos deverão ser executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e 

perfeitamente nivelados. Executado com emprego de argamassa de cimento e areia média traço 1:4, com 

espessura de 7 cm, sendo seu preparo manual ou mecânico, aplicado diretamente sobre o solo, previamente 

regularizado e compactado. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
O contrapiso será medida pela área real, em metros quadrados (m²) demonstrada em projeto. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 

anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos e materiais 

necessários à sua execução. 

2.5.3.2– Pisos 
Deverão ser assentados pisos cerâmicos padrão médio, deverão ter PEI=4. A EMPRETEIRA deverá comprovar o 

PEI desse piso cerâmico através de um atestado e de uma vistoria “in loco” das embalagens, pelo 

Departamento Técnico da PREFEITURA que poderá concordar ou não. 

A argamassa de cimento colante para fixação dos pisos deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e 

preparo executado conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da 

desempenadeira metálica dentada.  

Os pisos cerâmicos deverão ter as juntas alinhadas não superiores a 3 mm utilizando espaçadores de 

plásticos. Os pisos cerâmicos quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não 

apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento deverá ser executado com cimento branco de primeira 

qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificação do fabricante.  

Execução: 
Após a cura da argamassa de assentamento do piso cerâmico deverá ter início o rejuntamento com argamassa 

pré-fabricada. As juntas dos pisos deverão ser lavadas removendo o excesso de argamassa de assentamento e 

poeira sendo que após a secagem das juntas deverá ser aplicada a argamassa de rejuntamento devidamente 

preparada para o piso removendo o excesso através de uma espuma ou pano.  
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2.5.3.3– Azulejos 
Nos sanitários as paredes serão revestidas com azulejos 15 x 15 cm até a altura do pé direito, com junta a 

prumo. Para o assentamento deverá ser usada à argamassa pronta do tipo cimento-cola e para o rejuntamento 

rejunte Juntaplus Branco Plus com ADIMAX – aditivo para rejuntes (consumo-0,2L/kg de rejunte) ou 

equivalente. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
Os assentamentos de piso bem como de azulejos serão medidos pela área real, em metros quadrados (m²) 

conforme locais demonstrados em projeto. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 

anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos e materiais 

necessários à sua execução. 

2.5.4 – DIVISÓRIAS 

2.6.4.1– Divisórias dos sanitários 
As divisórias dos sanitários e do corredor serão de marmorite: pré-moldada em concreto armado com 

marmorite em ambas as faces, espessura 3 cm. As divisórias terão dimensões conforme projeto. Para as 

divisórias dos sanitários os mesmos deverão ter batente de alumínio para a fixação das portas. 

 A execução deverá ser sobreposta aos materiais de revestimento. Utilizar perfis de alumínio tipo “u” 

para fixação na parede e chumbamento no piso. Os perfis serão aparafusados nas paredes, e as divisórias 

serão encaixadas nos perfis e chumbadas no piso; 

 As placas deverão ser fixadas a prumo perfeito, nos alinhamentos previstos; 

 As uniões entre as peças deverão ser amarradas e chumbadas; 

  O conjunto das instalações deverá ser absolutamente rígido e estável. Aplicar  

cera ou resina acrílica após a instalação; 

 

Toda a parede ou divisória que sofrer perfurações ou quebras deverá ser recomposta sem ônus à 

CONTRATANTE, assim como seus respectivos revestimentos. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
As divisórias a serem instaladas serão medidas pela área real, em metros quadrados (m²) conforme locais 

demonstrados em projeto, considerando seu comprimento e altura. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²), devidamente instalados, segundo o preço unitário 

contratual, contemplando os serviços de montagem, ajustes e limpeza, incluindo todo o fornecimento dos 

acessórios e ferragens necessárias à sua execução, bem como eventuais perdas originárias do corte dos perfis. 

2.5.5 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 

A esquadria deverá ser fornecida com todos os componentes necessários ao seu funcionamento perfeito, 

segundo as especificações e o sistema de abertura apresentado em projeto. As portas serão de abrir e de 
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enrolar constituída em alumínio e portas de vidros temperados, já as janelas serão do tipo maxim-ar em chapa 

dobrada. 

Os componentes e acessórios deverão ser de materiais compatíveis com aquele utilizado na fabricação da 

esquadria, atendendo às Normas específicas de cada componente. 

As esquadrias serão assentadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, para a fixação dos 

chumbadores e ao longo dos perfis, de tal forma que não fique nenhum vazio entre marco e alvenaria, entre 

requadro e alvenaria e entre requadro e peitoril. 

Todos os encontros entre as esquadrias e as peças de granito e de alvenarias deverão receber adesivo vedante 

à base de silicone, anti-fungo e anti-mofo, incolor, salvo especificação em contrário. Para a aplicação do 

silicone, a superfície deverá estar completamente seca e limpa. 

Quando as serralherias forem fixadas ou emendadas com parafusos, estes deverão ser anodizados e isolados 

com vaselina ou parafina. Este mesmo procedimento deverá ser adotado para os acessórios que por ventura 

sejam necessários, tais como fechaduras, puxadores, etc. 

As emendas com soldas não poderão apresentar saliências, devendo ser esmerilhados ou limados, assim como 

os ferros devem ter suas bordas escoreadas e limadas. Todas as esquadrias antes de serem assentadas 

deverão receber duas demãos de zarcão ou similar antiferruginosa. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
As portas e janelas serão levantadas por metro quadrado (m2), especificando-se o tipo de material utilizado e 

as respectivas dimensões. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos por metro quadrado (m²), devidamente instalados, segundo o preço unitário 

contratual, contemplando os serviços de montagem, ajustes e limpeza, incluindo todo o fornecimento dos 

acessórios e ferragens necessárias à sua execução, bem como eventuais perdas originárias do corte dos perfis. 

2.5.6 – PINTURAS 

As superfícies que receberão pintura deverão se apresentar firmes, curadas no caso de rebocos, sem partículas 

soltas completamente secas, isenta de graxas, óleos, poeira, mofo, etc. Todas as superfícies receberão antes 

das tintas de acabamento uma demão de fundo preparador de superfície apropriado as características da 

pintura de acabamento e do fundo. 

A seguir estão relacionados alguns procedimentos e cuidados para aplicação de diferentes materiais. 

2.5.6.1– Pintura com tinta latex acrílica 
 Passar lixa grossa no reboco novo para retirar as partes soltas e escovar bem para remover a poeira. 

 Eliminar possíveis manchas gordurosas, lavando com água e sabão e solução de água sanitária e água 

na proporção 1:1 para eliminação de mofo. Enxaguar bem. 

 Aplicar a tinta com rolo, diluída com até 1 (um) litro de água por galão, em várias de mãos quanto 

forem necessárias para um perfeito recobrimento da superfície base, com um intervalo mínimo de 4 

(quatro horas) entre elas. 
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2.5.6.2– Pintura de estrutura metálica 
As peças metálicas que deverão receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético semi-brilho. Se não 

houver disponibilidade do acabamento semi-brilho misturar em iguais proporções o esmalte alto brilho com o 

esmalte fosco. 

Com exceção da estrutura os procedimentos para pintura serão os seguintes: 

 Lixar e desoxidar completamente a superfície, eliminando graxa, óleo, ferrugem ou outros 

contaminantes. Caso a corrosão tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante, lavar, 

enxugar bem antes da aplicação do zarcão; 

 Aplicar uma ou duas demãos de zarcão da "Internacional"; 

 Lixar, levemente, o fundo após 24 horas de secagem; 

 Aplicar duas demãos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as 

demãos. A aplicação será a pincel e revólver de ar comprimido. 

2.5.6.3– Pintura de superfícies metálicas 
Para os elementos metálicos não estruturais, porém agregados ou justapostos a estrutura metálica como os, 

guarda corpos, corrimãos, abraçadeiras para luminárias etc. deverão receber a mesma pintura especificada 

para a estrutura metálica. 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
Todas as pinturas necessárias serão medidas pela área real, em metros quadrados (m²), conforme áreas 

demonstradas em projeto. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 

anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos e materiais 

necessários à sua execução. 

2.6 –URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

2.6.1 – RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE 

A rampa é uma solução excelente e definitiva quando aplicada a pequenos desníveis, mas é importante 

atender aos requisitos da norma ABNT NBR 9050, tendo como principal exigência a inclinação máxima que 

varia conforme o desnível, a inclinação permitida varia entre 5 e 10%,  a inclinação de 5% equivale à relação 

1/20. 

Resumo dos principais requisitos segundo a ABNT NBR 9050: 

 Inclinação máxima, conforme tabela abaixo: 

Desnível (h) Inclinação Máxima (i) 

1,0 m ≤ h 5% (1:20) 

0,80 m ≤ h < 1,00 m 6,25% (1:16) 

0,20 m ≤ h < 0,80 m 8,33% (1:12) 

0,075 m ≤ h < 0,20 m 10% (1:10) 

h < 0,075 m 12,5% (1:8) 

 

 Piso antiderrapante; 
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 Largura mínima de 1,20 m; 

 Patamares no início e final de cada segmento. 

 

 Critérios de medição e pagamento 
Medição 
A rampa de acessibilidade para deficiente será medida pelo comprimento real, em metro, efetivamente 

executado, de acordo com o projeto tipo padronizado. 

Pagamento 
O serviço será pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior. 

2.6.2 – GUARDA CORPO/CORRIMÃO METÁLICO 

Para execução do corrimão, obedecer às recomendações da NBR 9050 - “Acessibilidade de pessoas portadoras 

de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos”. Os corrimãos poderão ser simples 

ou duplos, e especificados em função da exigência da norma e do local de utilização. Serão em tubo de aço 

galvanizado com acabamento pintado ou cromado d = 1 1/2”.  

Instalados na rampa de acesso para P.N.E e nas sobrelojas; constituído de material rígido; firmemente fixados 

ao chão, bem presos e chumbados. O corrimão deverá permitir boa empunhadura e será instalado na altura 

de 1,30 m. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento 
Para os guarda-corpos e corrimãos, o levantamento será por metro (m) a ser instalado, especificando-se o tipo 

de materiais e respectivas dimensões. 

Medição 
A medição seguirá o mesmo critério de levantamento. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos por metro (m) devidamente instalado, segundo o preço unitário contratual, 

contemplando os serviços de montagem, ajustes e limpeza, incluindo todo o fornecimento dos acessórios e 

ferragens necessárias à sua execução, bem como eventuais perdas originárias do corte dos perfis. 

2.7 DETALHES ESPECIFICAÇÕES DE INFRAESTRUTURA 

2.7.1 FORMAS 
As formas e os escoramentos deverão obedecer às indicações do projeto, possuir rigidez suficiente para não se 

deformarem quando submetidas a cargas e deverão ainda, obedecer às especificações da norma NBR 6118 da 

ABNT. 

O dimensionamento e a construção das formas e cimbramento obedecerão às prescrições das normas da 

ABNT, NBR 7190 - Projetos de estruturas de madeira e NBR 8800, - Projetos de estruturas metálicas, e NBR 

14931 - Execução de estruturas de concreto. 
Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. 

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes 

aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com 

chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de 

execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. 
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 As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a 

fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, 

será retirado das áreas de trabalho. 

Geralmente são encontrados dois tipos de estruturas de formas: 

• Estruturas padrão, moduladas, com grande número de repetições e aplicação em diversos prédios; 

• Estrutura atípica como escadas, reservatórios d’água, rampas, elevadores e mesmo pequenas obras com 

finalidade específica. 

Formas e Escoramentos 
As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações prejudiciais, quer sob a ação 

dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do 

adensamento sobre o empuxo do concreto. 

O escoramento devera ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação de seu peso, do peso da estrutura e das 

cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais a forma da 

estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento. Não se admitem pontaletes 

de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para madeiras duras, e 7 cm 

para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser contraventados. Deverão 

ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da 

estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por eles transmitidas. 

No caso do emprego de escoramento metálico, devem ser seguidas as instruções do fornecedor responsável 

pelo sistema. 

• Dimensionamento 

As formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo às prescrições da norma 

brasileira NBR 7190 - “Projeto de estruturas de madeira”. 

• Precauções contra incêndio 

Deverão ser tomadas nas obras as devidas precauções para proteger as formas e o escoramento contra os 

riscos de incêndio, tais como cuidados nas instalações elétricas provisórias, remoção de resíduos combustíveis 

e limitação no emprego de fontes de calor, observando a NR 18. 

 

• Emenda nos pontaletes 

Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, que não devera ser executada no terço médio do seu 

comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. 

Deverão ser pregadas cobre-juntas em toda a volta das emendas. 

Montagem de formas para concreto armado 
• Montagem de forma de pilar 

Na montagem das formas dos pilares, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

– Verificar se o desmoldante foi aplicado nas formas (exceto no primeiro uso); 

– Observar se o posicionamento das galgas e dos espaçadores e o espaçamento entre tensores ou agulhas 

atendem ao projeto; 

– Conferir o prumo das formas de pilares, utilizando um prumo face, e a altura de topo de cada painel; 

– Conferir a imobilidade do conjunto mão-francesa-gastalho e o esquadro do encontro dos painéis no topo do 

pilar; 
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– Verificar todos os encaixes das formas para que não haja folgas. Acertar eventuais diferenças encontradas 

em qualquer dos itens averiguados. 

• Montagem de forma de viga 

Na montagem das formas das vigas, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

– Utilizando um prumo, observar se os pontos de fixação das linhas de nailon que definem os eixos da obra 

foram transferidos, do andar inferior para o pavimento a ser concretado, com exatidão. Acertar qualquer 

diferença encontrada; 

– Verificar a locação dos topos das formas de pilares, com uma tolerância de ± 2 mm, bem como as dimensões 

internas das formas; 

– Checar se o desmoldante foi aplicado na face da forma de viga (exceto no primeiro uso); 

– Certificar-se do perfeito encaixe das formas na cabeça dos pilares, admitindo uma tolerância de ± 2 mm; 

– O alinhamento dos painéis laterais deve ser conferido por intermédio de linhas de nailon unindo as cabeças 

dos pilares; 

– Observar o nivelamento dos fundos de viga, medindo com um metro a altura da forma até a linha de nailon 

posicionada horizontalmente, abaixo dos fundos de viga; 

– Avaliar a perfeita imobilidade de todo o conjunto, assim como o espaçamento dos garfos definido em projeto. 

• Montagem de forma de lajes 

Na montagem das formas das lajes, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

– Verificar a fixação e o posicionamento dos sarrafos - guia para apoio das longarinas; 

– Checar o posicionamento das longarinas e das escoras, bem como o seu travamento; 

– Será obrigatória, a verificação do nivelamento das formas de laje, com aparelho de nível a laser, pela parte 

superior das formas. O aparelho será instalado, em um local onde o trânsito de pessoas e a possibilidade de 

deslocamento do mesmo, seja menor, devendo a base, ser o mais firme possível. Define-se então, a referência 

de nível, segundo a qual, será verificado o nível da laje. Posiciona-se o sensor eletrônico do aparelho, preso a 

uma régua de alumínio, em diversos pontos, procedendo em cada um, os ajustes necessários, ate que se tenha 

uma condição de nivelamento perfeita. Deve-se atentar para as lajes com previsão de contra - flecha.  

– Observar se o assoalho esta todo pregado nas longarinas e com desmoldante aplicado. 

Dispositivos para retirada das formas e do escoramento 
A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar a retirada de seus 

diversos elementos separadamente, se necessário. Para que se possa fazer essa retirada sem choque, o 

escoramento devera ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim. 

Deverão ser utilizados produtos que facilitem a retirada das formas apos a concretagem, sem, contudo deixar 

manchas ou bolhas sobre a superfície dos concretos. No ato de desforma das pecas, é obrigatória a amarração 

prévia das formas a serem retiradas, como forma de evitar a sua queda e por conseqüência riscos de acidente 

e danos a futuras reutilizações. E importante que em todo sistema de forma sejam previstas faixas de 

reescoramento, cujas escoras não serão removidas no ato da desforma, ali permanecendo, como forma de se 

evitar a deformação plástica imediata e instantânea das peças de concreto. 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto 
Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as dimensões e a posição das formas, a fim de 

assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto. Procede-se a limpeza do interior das formas e 

a vedação das juntas, de modo a evitar a fuga de pasta. Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e 

altas, deve-se deixar aberturas próximas ao fundo, para limpeza. 
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As formas absorventes deverão ser molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento da água em 

excesso. No caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com produtos antiaderentes, destinados a 

facilitar a desmontagem, esse tratamento deverá ser executado antes da colocação da armadura. Os produtos 

empregados não deverão deixar, na superfície do concreto, resíduos que sejam prejudiciais ou possam 

dificultar a retomada da concretagem ou a aplicação de revestimento. 

Controle 
O controle dos serviços de execução de formas e escoramentos, assim como o estabelecimento das tolerâncias 

permitidas pelas normas técnicas, caberá à SUPERVISÃO, objetivando a boa técnica e a perfeição dos serviços. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento  
As formas serão levantadas pela área real de contato com o concreto, por metro quadrado (m²) a ser 

executada, de acordo com o seu tipo. 

Medição 
Será efetuada por metro quadrado (m²) nas quantidades obtidas, utilizando-se os critérios de levantamento. 

Pagamento 
Os serviços serão pagos conforme os preços unitários propostos, estando incluído o escoramento, 

cimbramento, transporte, fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, controle da qualidade e 

eventuais serviços necessários à completa execução dos serviços, inclusive a execução de juntas, acabamento 

e conservação. 

2.7.2 ARMAÇÃO 
As armaduras deverão obedecer às indicações do projeto e deverão obedecer às especificações das normas da 

ABNT NBR 6118 e NBR 14931. 

Serão consideradas armaduras para concreto armado, as que satisfaçam a NBR 7480 da ABNT. As barras não 

poderão apresentar defeitos prejudiciais tais como: fissuras, esfoliações, bolhas, oxidação excessiva e corrosão. 

Deverão ser rejeitadas as barras que não satisfizerem a esta especificação. Se a porcentagem de barras 

defeituosas for elevada, de modo a tomar praticamente impossível a sua separação e rejeição, todo o conteúdo 

deverá ser rejeitado. 

As tolerâncias, amostragens, condições de aceitação, rejeição do lote e ensaios, deverão seguir às 

determinações da norma NBR 7480. 

Emprego de diferentes classes e categorias de aço 
Não poderão ser empregados na obra aços de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem 

aprovação prévia do projetista. Quando previsto o emprego de aços de qualidades diversas, deverão ser 

tomadas as necessárias precauções para evitar a troca involuntária. 

 Limpeza 
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, 

retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

Dobramento, fixação das barras e barras curvadas 
O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura previstos no 

projeto e respeitando os diâmetros internos de curvatura previstos na NBR 14931. As barras de aço deverão 

ser sempre dobradas a frio. As barras não podem ser dobradas junto às emendas com soldas, observando-se 

uma distancia mínima de 10 vezes o diâmetro. 
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Emendas 
As emendas das barras de aço poderão ser executadas por trespasse ou por solda. Os trespasses deverão 

respeitar, rigorosamente, os detalhes e orientações do projeto estrutural. 

A solda, quando especificada no projeto, só poderá ser: 

• Por pressão (caldeamento); 

• Com eletrodo. 

As máquinas soldadoras deverão ter características elétricas e mecânicas apropriadas à qualidade do aço e a 

bitola da barra e ser de regulagem automática. Nas emendas por pressão, as extremidades das barras deverão 

ser planas e normais aos eixos e, nas com eletrodos, as extremidades serão chanfradas, devendo-se limpar 

perfeitamente as superfícies. As barras de aço classe B só poderão ser soldadas com eletrodo, executando-se a 

solda por etapas e com aquecimento controlado de modo à não prejudicar a qualidade do aço. A solda de 

barras de aço CA-50A deverá ser executada com eletrodos adequados, pré - aquecimento e resfriamento 

gradual. 

Deverão ser realizados ensaios prévios da solda na forma e com o equipamento e o pessoal a serem 

empregados na obra assim como ensaios posteriores para controle, de acordo com o NBR 11919 - “Verificação 

de emendas metálicas de barras de concreto armado”. 

 Montagem 
A armadura deverá ser posicionada e fixada no interior das formas de modo que durante o lançamento do 

concreto se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras 

entre si e as faces internas das formas.  

Nas lajes deverá ser efetuada a amarração das barras, de modo que em cada uma destas o afastamento entre 

duas amarrações não exceda 35 cm. 

Proteção 
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão estar dispostas de modo a não 

acarretarem deslocamento das armaduras. 

As barras de espera deverão ser devidamente protegidas contra a oxidação; ao ser retomada a concretagem 

elas deverão ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 

 Cobrimento 
Deverá ser realizado respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118, bem como o projeto executivo. 

Qualquer barra da armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, deve ter cobrimento pelo 

menos igual ao seu diâmetro, mas não menor que o demonstrado na tabela 3: 
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A agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com o apresentado na tabela 4 e pode ser avaliada, 

simplificadamente, segundo as condições de exposição da estrutura ou de suas partes. 

 
 

 Medidas especiais 
 
A dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a 

espessura nominal do cobrimento, ou seja: 

 

– dmax ≤ 1,2 Cnom 

 

Para concreto em contato com o solo e se o solo não for rochoso, sob a estrutura devera ser interposta uma 

camada de concreto simples, não considerada no cálculo, com o consumo mínimo de 250 kg de cimento por 

metro cúbico e espessura de pelo menos 5,0 cm. 

Para cobrimento maior que 6,0 cm deve-se colocar uma armadura de pele complementar, em rede, cujo 

cobrimento não deve ser inferior aos limites especificados neste item. 

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na 

norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados espaçadores 
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plásticos ou espaçadores de concreto, e mesmo até outro dispositivo aprovado pela SUPERVISAO, com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto e que não tenham partes metálicas expostas. 

A resistência do concreto dos espaçadores devera ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão 

incorporadas. Os espaçadores de concreto deverão apresentar relação água/cimento menor ou igual a 0,5. Os 

espaçadores serão providos de arames de fixação nas armaduras. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento  
As armaduras serão levantadas por quilograma (kg) de aço a serem colocadas nas formas, de acordo com os 

dados do projeto, sem considerar a porcentagem relativa a perdas, emendas ou a quaisquer outras razões, 

uma vez que a composição do preço unitário já os contempla. 

Medição 
Será efetuada por quilograma (kg) nas quantidades obtidas, utilizando-se os critérios de levantamento. 

Pagamento 
O pagamento será efetuado considerando o preço unitário proposto para cada tipo, estando incluído o 

fornecimento e transporte dos materiais, grampos e tarugos, a utilização de equipamento e ferramentas, bem 

como as perdas relativas à corte, desbitolamento, trespasses, todos os encargos e despesas inerentes à sua 

execução. 

2.7.3 CONCRETO 
O concreto utilizado deverá ser confeccionado de acordo com o prescrito na NBR 6118, NBR 12654, NBR 

12655 e NBR 14931, devendo ser dosado experimentalmente para a resistência à compressão (fck min.), de 

acordo com o indicado em projeto. 

Preparo do concreto 
 

Dosagem experimental 

Tanto a dosagem para o preparo do concreto em obra, quanto à encomenda e o fornecimento de concreto pré-

misturado, deverão ter por base a resistência característica, fck, nos termos da norma NBR 6118 da ABNT. 

Concreto produzido na obra 

• A medida dos materiais: 

No caso de concretos produzidos nos canteiros, deverão ser obedecidas as seguintes condições: 

– Quando o aglomerante for usado a granel, devera ser medido em peso com tolerância de 3%; no caso de 

cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco, atendidas as exigências das Especificações 

Brasileiras; 

– Os agregados miúdo e graúdo deverão ser medidos em peso ou volume, com tolerância de 3%, devendo-se 

sempre levar em conta a influência da umidade; 

– A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 

– O aditivo poderá ser medido em volume ou peso, com tolerância de 5%. 

• O amassamento mecânico: 

O amassamento mecânico em canteiro devera durar, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária 

aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. 
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O tempo mínimo de amassamento, em segundos, será 120 d, 60 d ou 30 d, conforme o eixo da misturadora 

seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em metros). 

Nas misturadoras de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras amassadas ate se alcançar a 

homogeneização necessária. No caso de concreto pré-misturado aplica-se a NBR 7212 - “Execução de concreto 

dosado em central”. 

• A produção do concreto na própria obra será sempre realizada por intermédio de betoneiras de eixo 

inclinado. 

• Devido à existência de uma forte correspondência entre a relação água/cimento, a resistência a compressão 

do concreto e sua durabilidade, permite-se adotar os requisitos mínimos expressos na tabela 5 de acordo com 

a NBR 6118. Tal adoção terá efeito na permeabilidade do concreto produzido que no caso de fatores 

água/cimento mais baixos, implicam em concretos menos porosos e, portanto, com suas armaduras menos 

sujeitas ao ataque do oxigênio do ar e da água. 

 

 
• O concreto adequado devera ser produzido, criteriosamente, de modo a modificar, o menos possível, as suas 

propriedades. 

• As condições de estocagem do cimento e dos agregados (segundo NBR 14931) com a utilização de um 

umidimetro e preciso fazer um mínimo de 3 medições diárias da umidade da areia e com ajuda de um balde 

graduado, previamente aferido em laboratório, completar a água necessária para conferir ao concreto a 

trabalhabilidade necessária, mantendo inalterado o fator água/cimento. A determinação constante da 

umidade da areia, sempre que iniciada a produção do concreto e quando for utilizado 

novo carregamento, junto com um cuidadoso lançamento da água necessária na betoneira, são os dois fatores 

principais que garantirão a uniformidade do concreto produzido. 

• Esse controle será facilitado com o treinamento do mestre de obras ou encarregado de concreto, na 

determinação da umidade da areia e no uso de tabela que relaciona umidade da areia e água a adicionar a 

betoneira, para 1 ou 2 sacos de cimento. 

• Após o operador da betoneira, estar devidamente orientado sobre a quantidade de água a ser adicionada, sua 

função será controlar o tempo da mistura, o número de carrinhos padiolas de agregados e sacos de cimento 

lançados no carregador da betoneira. Uma verificação da consistência do concreto, no inicio da produção do 

dia ou período, completa o rol de controles da produção. Sem esses cuidados, não será possível obter concreto 

de qualidade e uniformidade desejáveis. 
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• Para efeito de controle da produção serão retirados pares de corpos-de-prova cilíndricos de concretos, para 

ensaios a compressão. Os custos dos ensaios serão contemplados pelo BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 

da obra. 

Transporte 

O concreto deverá ser transportado do local do amassamento ou da boca de descarga do caminhão betoneira 

ate o local da concretagem num tempo compatível com as condições, e o meio utilizado não deverá acarretar 

desagregação ou segregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo quatro vezes o diâmetro 

máximo do agregado. 

O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento do concreto direto nas formas, 

evitando-se depósito intermediário; se este for necessário, no manuseio do concreto deverão ser tomadas 

precauções para evitar segregação. 

Lançamento 

Salvo condições específicas definidas em projeto, ou influência de condições climáticas ou de composição do 

concreto, recomenda-se que o intervalo de tempo transcorrido entre o instante em que a água de 

amassamento entra em contato com o cimento e o final da concretagem não ultrapasse a 2h 30min. 

Quando a temperatura ambiente for elevada, ou sob condições que contribuam para acelerar a pega do 

concreto, esse intervalo de tempo deve ser reduzido, a menos que sejam adotadas medidas especiais, como o 

uso de aditivos retardadores, que aumentem o tempo de pega sem prejudicar a qualidade do concreto. 

Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega. Para os lançamentos a serem executados a 

seco, em recintos sujeitos a penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não 

haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. 

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de 

argamassas nas paredes das formas e nas armaduras. 

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não 

poderá ultrapassar 2,00 m. Para peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na 

parte lateral, ou por meio de funis ou trombas. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambiente com temperatura inferior a 

10°C ou superior a 40°C. 

• Lançamento submerso 

Quando o lançamento for submerso, o concreto devera ter no mínimo 400kg de cimento por m3, ser de 

consistência plástica e ser levado dentro da água por uma tubulação, mantendo-se a ponta do tubo imersa no 

concreto já lançado, a fim de evitar que ele caia através da água e que provoque agitação prejudicial; o 

lançamento poderá também ser efetuado por processo especial, de eficiência devidamente comprovada. 

Apos o lançamento o concreto não devera ser manuseado para lhe dar forma definitiva. Não se deverá lançar 

concreto submerso quando a temperatura da água seja inferior a 5°C, estando o concreto com temperatura 

normal, nem quando a velocidade da água supere 2,0 m/s. 

Adensamento 

Durante e imediatamente apos o lançamento, o concreto devera ser vibrado ou apiloado contínua e 

energicamente com equipamento adequado a sua consistência. O adensamento deverá ser cuidadoso para que 

o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções 
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necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da 

armadura para que não se formem vazios a seu redor com prejuízo da aderência. Quando se utilizarem 

vibradores de imersão a espessura da camada deverá ser aproximadamente igual a do comprimento da 

agulha; se não puder atender a esta exigência não devera ser empregado vibrador de imersão. O vibrador 

nunca devera ser desligado com a agulha introduzida no concreto. 

Juntas de concretagem 

Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de concretagem, deverão 

ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do 

concreto já endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento, devera ser removida a nata e 

feita a limpeza da superfície da junta. 

Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que podem agir na superfície da 

junta, que poderão consistir na cravação de barras ou deixar arranques ou reentrâncias no concreto mais 

velho. As juntas deverão ser localizadas nas áreas de menores esforços de cisalhamento, preferencialmente em 

posição normal aos de compressão. O concreto devera ser perfeitamente adensado até a superfície da junta. O 

responsável pelo cálculo estrutural deverá ser consultado sobre a melhor localização da junta. 

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas próximas aos 

apoios. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terço médio do maior vão, 

localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. 

Em lajes nervuradas as juntas deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. Especial 

cuidado devera ser tomado quanto ao adensamento junto à interface entre o concreto já endurecido e o recém 

lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. No lançamento de concreto novo sobre superfície 

antiga poderá ser exigida, a critério da SUPERVISAO, o emprego de adesivos estruturais. 

 

Programa de lançamento 

Quando a sequência das fases de lançamento do concreto puder resultar efeitos prejudiciais a resistência e a 

deformação ou a fissuração da estrutura, o lançamento devera obedecer o programa que leve em conta a 

retração, e seja organizado tendo em vista o projeto do escoramento e as deformações que serão nele 

provocadas pelo peso próprio do concreto e pelas cargas resultantes dos trabalhos de execução. 

Cura, retirada das formas e do escoramento 
Cura e outros cuidados 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, 

tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, congelamento, agentes 

químicos, bem como choques e vibrações, de intensidade tal, que possa produzir fissuração na massa do 

concreto ou prejudicar a sua aderência a armadura. 

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias apos o lançamento do 

concreto, aumentado este mínimo quando a natureza do cimento o exigir, poderá ser efetuada mantendo-se 

umedecida a superfície ou protegendo com uma película impermeável ou cura química. O endurecimento do 

concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não 

se dispensando as medidas de proteção contra a secagem. 

 

Retirada das formas e do escoramento 

• Prazos 
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A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se achar suficientemente 

endurecido para resistir as ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em 

vista o valor baixo de Ec, a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto e solicitado 

com pouca idade. 

Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta resistência 

inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá ser 

efetuada antes dos seguintes prazos: 

– Faces laterais: 3 dias; 

– Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias, 

entretanto, permanecendo no local as faixas de reescoramentos previamente projetadas; 

– Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 

• Precauções 

A retirada do escoramento e das formas devera ser efetuada sem choques e de acordo com o plano de 

desforma previamente estabelecido de acordo com o tipo da estrutura e de maneira a não comprometer a 

segurança e o desempenho em serviço da estrutura. 

Concreto Usinado 
O concreto dosado em central é normalizado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas através do 

CB-18- Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados. As normas que orientam sobre a perfeita 

utilização do concreto são: 

 NBR 6118 (Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado), 

 NBR 7212 (Execução do Concreto Dosado em Central), 

 NBR 12654 (Controle Tecnológico dos Materiais Componentes do Concreto), 

 NBR 12655 (Preparo, Controle e Recebimento de Concreto), e  

 NBR 8953 (Concreto para Fins Estruturais - Classificação por Grupos de Resistência). 

O concreto usinado é utilizado na construção, manutenção ou reparos de estruturas. 

 Especificações e Condições de Fornecimento  

 O concreto usinado deve apresentar as seguintes resistências à compressão aos 28 (vinte e oito) dias:  

- Fck = 15 MPa  

- Fck = 18 MPa 

- Fck = 22,5 MPa 

- Fck = 25 MPa 

O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que segue:  

 Disposição dos materiais (aglomerante, agregados, água e, quando necessário, aditivos) em caminhão 

tipo “betoneira”, em suas quantidades necessárias para atingir os parâmetros de resistência e 

plasticidade exigidos;  

 Mistura dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega até a 

descarga na obra;  

 Transporte do material em caminhão “betoneira” da usina até o local de aplicação;  

 Descarga do concreto na obra em local adequado para a execução.  

 O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da 

aplicação no local de entrega, não poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos).  
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 Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será 

permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura.  

 A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³).  

 Remessa mínima: 03 (três) metros cúbicos (m³).  

 O concreto deverá ser entregue nos locais designados pelas Unidades Requisitantes.  

Ensaios  

 Por ocasião da retirada do “Pedido” a Detentora deverá apresentar atestados de ensaios laboratoriais 

atualizados (prazo não superior a 30 (trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, 

pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT; 

 Para cada remessa, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado; 

 Para cada remessa, a CONTRATADA deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da 

concretagem e providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências à 

compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. 

 Lajes 
Lajes Pré-moldadas 

• Laje Pré-moldada com Vigotas de Concreto 

São lajes que possuem estrutura espacial composta por vigas pré-moldadas (vigotas de concreto armado de 

seção “T”), materiais de enchimento que podem ser blocos cerâmicos, de concreto, concreto celular entre 

outros e concreto moldado no local para complementar a espessura necessária da laje. 

O pavimento imediatamente inferior, quando for o caso, deve estar liberado para receber a carga proveniente 

do pavimento a concretar e os outros pavimentos inferiores devem estar devidamente reescorados. E 

interessante que as vigas já estejam concretadas ate a altura do fundo da laje, para que sirvam de apoio as 

nervuras. No caso de concretagem com concreto bombeado, a tubulação deve ser instalada e lubrificada com 

argamassa, a bomba corretamente posicionada e deve-se prever de dois a quatro homens para segurar e 

movimentar a extremidade da tubulação (mangote). Quando se tratar de concretagem com bomba-lança (ou 

caminhão-lança) deve-se verificar se a lança atinge os pontos a concretar, se as redes públicas de telefone e 

eletricidade permitem a instalação e movimentação da lança e, deve-se ainda, verificar se a tubulação 

encontra-se lubrificada com argamassa. E necessário um homem para manusear a extremidade da tubulação. 

Em se tratando de concretagem com o auxílio de grua, a caçamba deverá ser molhada antes da concretagem e 

retirado qualquer resto de concreto ou argamassa acumulados de outras concretagens. 

 

 Procedimento de Execução do Serviço 

A parte das vigas já concretadas deve ser molhada em abundância e a superfície deve estar limpa e livre de 

restos de concreto ou argamassa solta. Não deve-se permitir que se acumule um volume muito grande de 

concreto em ponto isolado sobra a laje. As nervuras devem penetrar nas vigas o mínimo exigido pelo fabricante 

ou recomendado em projeto. A disposição das nervuras será sempre mostrada em projeto ou ao longo do 

menor vão. Deve-se lançar o concreto em tempo hábil, ou seja, em tempo inferior ao início de pega levando-se 

em conta, porém, se foi empregado aditivo retardador de pega ou não. Nivelar os sarrafos de madeira, 

respeitando-se os níveis indicados em projeto. 

 

Montagem 
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Inicialmente são colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto. Após a colocação das nervuras 

deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada antes do início da concretagem e deve-se, também, aplicar a 

contra flecha especificada em projeto. Devem ser colocadas a armadura, as caixas das instalações elétricas, 

hidráulicas e eletrodutos. As extremidades das vigotas que serão introduzidas nas vigas ou cintas sobre 

alvenaria deverão ter o concreto removido de tal forma que as barras da armadura das vigotas fiquem expostas 

e tenham assim aderência com o concreto da viga a ser lançado. As vigotas que porventura apresentem 

deformações previas (flechas) ou sinais de corrosão não devem ser empregadas. 

Caso seja detalhado pelo projetista o uso da armadura negativa na ligação entre lajes deve-se empregar 

“caranguejos” para seu correto posicionamento. 

 

Controle tecnológico 
O controle tecnológico deverá ser realizado segundo as prescrições contidas na NBR 6118 e na NBR 14931, 

controlando todos os materiais a serem utilizados, e através de laboratório idôneo e certificado em padrão de 

referencia ISO. Enfatiza-se a necessidade da realização de uma inspeção visual detalhada, por parte da 

SUPERVISAO, buscando-se detectar nichos, brocas e vazios na estrutura, e só após este controle será definida 

a metodologia de recuperação a ser adotada, se for o caso. 

 

Em caso de dúvidas, ou na presença de pequenas e precoces deteriorações nas estruturas que possam vir a 

comprometer a qualidade e durabilidade das mesmas, será a critério da SUPERVISAO e da equipe técnica 

recomendada à realização de ensaios especiais, preferencialmente não destrutivos, como forma de melhor 

balizar decisões sobre a recuperação, o desmanche, a modificação do processo construtivo e, mesmo até do 

projeto. Dentre eles enquadram-se ensaios de prova de carga realizada diretamente na estrutura. Qualquer 

ônus deste tipo de trabalho é de responsabilidade da CONTRATADA. Os custos dos referidos ensaios, estão 

incluídos no BDI. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento  
Será levantado por volume em metros cúbicos (m³), de acordo com as peças a serem concretadas conforme o 

projeto, obedecendo às especificações contidas acima. 

Medição 
Será considerado o mesmo critério de levantamento. 

Pagamento 
O pagamento será feito pelos preços unitários contratuais propostos para cada serviço, que remuneram todas 

as operações, ferramentas, equipamentos e eventuais necessários à execução dos serviços. 
 
2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 
As instalações elétricas e hidráulicas serão executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as 

normas técnicas pertinentes e a CONSTRUTORA assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das 

instalações. 

O projeto e a execução da obra deverão ser feitos em obediência as Normas Técnicas pertinentes. 

Tanto o projeto como a execução da instalação elétrica e hidráulica, deverão ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO do cliente e pelos autores do projeto. 
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2.9 LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS 
A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na 

medida do possível, limpos. 

Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação por parte da 

FISCALIZAÇÃO e, sempre que possível vedado o acesso. 

Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, equipamentos, áreas externas entre 

outros elementos. Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos as 

superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e 

componentes empregados na obra. 

Antes de ser utilizado material de limpeza específico, as superfícies deverão ser limpas de respingos de tinta, 

manchas ou argamassa. 

Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no máximo a proporção de 1:6. 

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser totalmente removidos. 

 Critérios de levantamento, medição e pagamento 
Levantamento 
A limpeza final da obra elaborada pela empresa CONTRATADA será levantada pela área do empreendimento 

(comprimento x largura), expressa em metros quadrados (m²), conforme apresentado em projeto. 

Medição 
Será aplicado o mesmo critério de levantamento. 

Pagamento 
O pagamento será efetuado, pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item 

medição.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A contratada fica condicionada a elaborar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos 

projetos de obras, conforme Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. 

Para a execução da obra deverão ser observadas as considerações dispostas na Lei 1149/2000 Código de 

Obras e Código de posturas.  

Intervenção viária: Toda e Qualquer intervenção viária no município deverá ser previamente comunicada ao 

contratante, e somente ser executada mediante a autorização do Serviço de transito e Transporte de 

Brumadinho – SETRANSB, sendo a sinalização necessária da intervenção/obra será de inteira 

responsabilidade do contratado. 

Licença ambiental: Qualquer necessidade de intervenção ambiental, inclusive supressão de vegetação deverá 

ser previamente comunicada ao contratante, e somente ser executada após liberação da licença da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

Deverão ser observadas todas as exigências relacionadas à segurança do trabalho estabelecidas pela 

superintendência regional do trabalho inclusive a elaboração do PCMAT, PCMSO, PPRA e outros. É de inteira 

responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se 

fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, 

não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral do edifício. A 

contratada será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança da obra, estando 

obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pelas 
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normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil. A contratada deverá fornecer, entre 

outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de 

segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos 

de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, 

impermeabilizantes e outros materiais corrosivos,  luvas de borracha para trabalho em circuitos e 

equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc. 

A contatada deverá fornecer aos seus funcionários uniformes, específico para obras contratadas pela 
prefeitura de Brumadinho, com identificação da empresa e seguindo a padronização que será fornecida pela 

contratante. 

Ao final da obra o contratado deverá fornecer ao contratante o manual de uso e operação da edificação, 

especificando a forma correta de uso, manutenção e garantias, de todos os sistemas construtivos e da obra 

como um todo. 

Recebimento da obra: No recebimento da obra será verificado o fiel cumprimento ao contrato firmado, 

planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.  Após o término da obra a 

prefeitura fará o Recebimento Provisório da Obra, onde serão anotados todos os vícios de construção 

aparentes que deverão ser corrigidos pela Construtora. Somente após o reparo de todos os vícios de 

construção apontados no Recebimento Provisório, é que será expedido o Recebimento Definitivo da Obra.  

 

Responsável: 
Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha 
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TOMADA DE PREÇOS Nº010/2014 
 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE COMPROMISSO – RESPONSAVEL TECNICO 
 

 

Licitação Modalidade de: _________________________________________________, n.º _____________ 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

A empresa ___________________________participante da licitação modalidade de ___________________, n.º 

__________________, destinada a contratação de empresa especializada engenharia civil para “EXECUÇÃO DE 
OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM FINALIDADE DE 
REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as especificações, planilhas/propostas 

estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com 

fornecimento e aplicação de material.”,  atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, 

Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, compromete a manter como responsável 

técnico dos serviços até a sua conclusão o Sr. ______________________________________________, engenheiro 

_________________, CREA __________________, que está sendo apresentado no presente termo. 

Declara-se ciente de que a substituição do referido profissional somente será possível se previamente 

autorizado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, com a  devida justificativa, e deste que o novo 

responsável técnico preencha todos os requisitos exigidos no edital. 

O não cumprimento do presente compromisso implicará em desobediência ao art. 30, § 10 da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas no art. 88 da referida Lei. 

 

Brumadinho,  _________, de __________________________de 2.014 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

De acordo 

 

Nome e assinatura do responsável técnico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 83

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
ANEXO IX 

A empresa ____________________, participante da licitação modalidade de __________________, n.º destinada a 

contratação de Empresa especializada para “EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”, 
atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais 

documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material.”, atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sob forma de execução indireta e pelo regime de empreitada a preço unitário,  conforme planilhas, 

projetos, e demais documentos anexos ao processo, compromete-se a observar toda a  legislação trabalhista e 

previdenciária vigente, com relação aos empregados que estarão trabalhando na obra, e também prestar as 

seguintes informações à contratante: 

1) Na assinatura do contrato, a empresa entregará à Prefeitura Municipal, relação nominal e por função dos 

empregados que irão trabalhar na obra, acompanhada das respectivas fichas de registro dos mesmos; 

2) Toda alteração no quadro de empregados deverá ser comunicada à Prefeitura (Secretaria de Obras), com 

antecedência mínima de 24 horas,  emitindo-se nova relação nominal da equipe remanescente com indicação 

dos empregados que saíram, e dos que entraram (nesta hipótese, fornecer cópia autenticada da ficha de 

registros; 

3) A apresentação das faturas de medição serão acompanhadas das guias de recolhimento de INSS, e 

recolhimento de FGTS, onde constem os dados da obra, condição exigida pela liberação do respectivo 

pagamento. 

 

Brumadinho, _, de __________________de 2014 

 

Assinatura e indicação do responsável pela empresa licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2014 
ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO 

ACESSIBILIDADE PORTADORES DE DEFICIENCIA – LEI 15.426/2005 – DECRETO 5.286/2004 
 

 

Eu ______________________, portador da CI __________, CPF: _______________________ representante legal da 

empresa ___________________________, declaro para os devidos fins e quem de direito for que: “Contratação dos 

Serviços de Engenharia para a “EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO 
MERCADINHO COM FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material.”,  atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos. cumprirá 

as exigências de acessibilidade aos “Portadores de Deficiência “ conforme Lei n.º 115.426/2005 e Decreto n.º 

5.296/2004. 

 

O dito é verdade e dou fé: 

 

Nome: 

Empresa: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014 
 

ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

DANOS AO MEIO AMBIENTE 
 

 

Eu, ___________________________, portador da CI ___________________CPF: _______________________, declaro para  

“EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM FINALIDADE 
DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as especificações, planilhas/propostas 

estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com 

fornecimento e aplicação de material,  os devidos fins a quem de direito for que: a,  atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, não causará danos ao meio ambiente, cumprindo as condicionantes previstas na licença de 

intervenção ambiental. 

 

 

O dito é verdade e dou fé, 

 

 

 

Nome: 

 

Empresa: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº010/2014 
 

 

                                     ANEXO XII 
 
 

                                     TERMO DE RENÚNCIA 
                                     ( Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, III) 

 
 

A EMPRESA, abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o n0 ........................................, participante da Licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 010/2014, promovida pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, por 

intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

vêm, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de 

HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o prosseguimento do certame licitatório.  

 

 

LOCAL E DATA 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF:  
 

OBS: A APRESENTAÇÃO DESTE TERMO DE RENUNCIA NÃO ESTÁ CONDICIONADO À HABILITAÇÃO E 
INABILITAÇÃO DOS LICITANTES, APENAS PARA AGILIDADE DO PROCESSO, CASO HAJA 
CONCORDANCIA DOS LICITANTES.  
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA 
TAL FINALIDADE. 
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ANEXO XIII 
 

REFERÊNCIA: TP N.º010/2014 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
DE BRUMADINHO  
 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada ________________________________________, telefone 
_____________, e-mail _______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou administradores, 
que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de 
confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° 
grau, ou por adoção e os servidores empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo 
a proibição até seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações aqui prestadas. 
 
 
 
___________________, ______________de ____________de _____________________ 
 
Atenciosamente, 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
 
 
OBS: RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO 
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ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2014 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - C.G.C.: 18.363.929/0001-40 

    CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO - MERCADINHO                        BDI INCLUSO = 28,62% 

    Mês 1 Mês 2  Mês 3 Mês 4     Total 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

7,09% 47,32% 17,56% 17,56% 17,56%     100,00% 

33.950,06 16.065,17 5.961,63 5.961,63 5.961,63     33.950,06 

LOCAÇÃO 

0,21% 50,00% 50,00%         100,00% 

1.007,70 503,84 503,84         1.007,70 

ESTRUTURAL 

24,76% 40,00% 30,00% 30,00%       100,00% 

118.648,63 47.459,46 35.594,58 35.594,58       118.648,63 

ARQUITETÔNICO 

43,60% 40,00% 30,00% 30,00%       100,00% 

208.942,38 83.576,95 62.682,71 62.682,71       208.942,38 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA FRIA 

1,57% 40,00% 30,00% 30,00%       100,00% 

7.514,64 3.005,85 2.254,40 2.254,40       7.514,64 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - ESGOTO 

0,67%   40,00% 30,00% 30,00%     100,00% 

3.197,04   1.278,82 959,11 959,11   
  

3.197,04 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8,91%       100,00%     100,00% 

42.706,70 
  

    42.706,70     42.706,70 

LIMPEZA FINAL GERAL 

0,07%       100,00%     100,00% 

333,10 
  

    333,10     333,10 

ADMINSTRAÇÃO DA 
OBRA 

13,12% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%     100,00% 

62.873,57 15.718,39 15.718,39 15.718,39 15.718,39     62.873,57 

TOTAL 
1,00               

479.173,80 64.028,46 39.127,80 63.641,82 16.051,49     479.173,80 
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REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/2014 
 

ANEXO XV 

D E C L A R A Ç Ã O   D E   V I S I T A   T É C N I C A 

 

Licitação Modalidade ________________________________n.º _______________ 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

  

Contratação de empresa para execução dos Serviços de Engenharia  para  a “EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MERCADINHO COM FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO 
COMERCIAL DE LOJISTAS”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial 

Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos. 
 

Prezados Senhores,  

 

 Declaramos ter realizado visita ao local especificado pelo responsável da Prefeitura Municipal, e que 

temos pleno conhecimento das condições e dos locais onde deverão ser executados os serviços a serem 

contratados. 

 

Atenciosamente,  

 

Brumadinho, ____, de _________________________________, de 2.014 

 

 

Assinatura do responsável pela visita e sua identificação e número de documento de Identidade. 

De acordo: 

 

A Empresa _________________________________________________________________ realizou a visita exigida no 

Edital supra, em _______/_____/_____. 

 

Assinatura e carimbo do funcionário da divisão de engenharia. 

 


