
AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018 
 
O Município de Vidal Ramos/SC, torna público, que fará realizar no Gabinete da 
Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Jorge Lacerda, 1180, Centro, licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa para Revitalização da Praça Nereu Ramos no 
Município de Vidal Ramos, com fornecimento de material e mão de obra, Contrato de 
Repasse 832181/2016/MTUR/CAIXA, Programa Turismo, em conformidade com a 
Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições 
contidas no edital e seus anexos. 
 
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, na 
Divisão de Processos Licitatórios do Município, no endereço constante no preâmbulo 
deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal. 
 
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto a 
Prefeitura – Setor de Compras, horário comercial, ou pelo e-mail: 
compras@prefeituravidalramos.com.br  
 
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão 
recebidos até às 09:00 horas do dia 07 de março de 2018, devem do ser 
protocolados na Divisão de Processos Licitatórios da Prefeitura Municipal. A abertura 
dos envelopes de habilitação será efetuada às 09:00 horas do dia 07 de março de 
2018, no Gabinete no Prédio Central da Prefeitura Municipal. 
 
Vidal Ramos, 16 de fevereiro de 2018 
 
 
 
 
LAÉRCIO DA CRUZ 
Prefeito Municipal 
 

 
 

mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br


Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018 

 
 
O Município de Vidal Ramos/SC, torna público que fará realizar no Gabinete da 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, localizada na Av. Jorge Lacerda, nº. 1.180, 
Centro, na cidade de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, sob coordenação do 
Presidente da Comissão Especial de Licitações, uma licitação sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução 
Empreitada por Preço Global, objetivando a contratação de empresa para 
Revitalização da Praça Nereu Ramos no Município de Vidal Ramos, com 
fornecimento de material e mão de obra, Contrato de Repasse 
832181/2016/MTUR/CAIXA, Programa Turismo, em conformidade com a Lei nº. 
8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições 
contidas no edital e seus anexos. 
 
1 – DATAS, LOCAL E HORÁRIOS 
 
1.1. Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial 
deverão ser entregues e protocolados até às 09:00 horas do dia 07 de março de 
2018, no Gabinete da Prefeitura, localizada na Avenida Jorge Lacerda, nº. 1180, 
Centro, na cidade de Vidal Ramos/SC; 
 
1.2. A abertura dos envelopes contendo a habilitação e proposta comercial, dar-se-á 
às 09:00 horas do dia 07 de março de 2018, no endereço supra indicado, na Sala 
de Reuniões do prédio central. 
 
2 – DO OBJETO 
 
1.1.Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para Revitalização da 
Praça Nereu Ramos no Município de Vidal Ramos, com fornecimento de material e 
mão de obra, Contrato de Repasse 832181/2016/MTUR/CAIXA, Programa Turismo, 
conforme documentos anexos ao presente Edital relacionados no item 3. 
 
3 – DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (Anexos ao Edital) 
 
3.1. ANEXO I - CADERNOS TÉCNICOS 
 
3.1.1. Memorial Descritivo 
3.1.2. Planilha de Orçamento 
3.1.3. Cronograma Físico-Financeiro 
 
3.2. ANEXO II - Minuta do Contrato 
3.3. ANEXO III – Folha para Elaboração de Contrato; 
3.4. ANEXO IV – Modelo Proposta de Preços; 
3.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Não Emprega Menor; 
3.6. ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 



3.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 
Habilitação; 
3.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Superveniências. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar da presente licitação, empresas estabelecidas no país, 
individualmente cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatível com o 
objeto, não sendo admitido consórcio e subcontratação e que satisfaçam as 
condições do presente Edital. 
 
4.2. É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata e que 
tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta 
do Município, Estado ou União ou ainda, que esteja com direito de participar de 
licitação suspenso; 
 
4.3. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas 
as cláusulas e condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o 
integram, bem como no enquadramento destas condicionantes do objetivo social. 
 
4.4. É proibida a participação do autor de projeto básico ou executivo, pessoa  física 
ou jurídica. 
 
4.5. É proibido a participação da empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração de 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. 
 
4.6. É Vedada a participação de servidor ou dirigente de órgãos entidade  
contratante ou responsáveis pela licitação. 
 
5 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA 
 
5.1. As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionado no  item 
"1.1" deste edital, 02 (dois) invólucros distintos, opacos e fechados, de forma a 
estarem invioláveis, contendo no primeiro – Nº 01 – “Documentos de Habilitação” e 
no segundo – Nº 02 – “Proposta de Preço”; 
 
5.2. Nos envelopes deverão constar: 
 
ENVELOPE  Nº 01 
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 
OBJETO: Revitalização Praça Nereu Ramos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 



ENVELOPE  Nº 02 
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 
OBJETO: Revitalização Praça Nereu Ramos 
PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
5.3. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos 
de habilitação e da proposta; 
 
5.4. Se no dia previsto para apresentação da documentação e sua abertura não 
houver expediente na Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, as mesmas serão 
recebidas e abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo 
ao horário. 
 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Invólucro n° 01 
 
6.1. Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados na data e horário 
constantes no item "1.1" deste edital, em uma única via, podendo ser em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da administração municipal de Vidal Ramos ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 
FINANCEIRA. 
 
6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis acompanhado de prova de diretoria em exercício, com o ramo de 
atividades compatível com o objeto deste edital; 
 
6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
6.2.3. Certidão Negativa quanto a Fazenda Nacional e à Dívida Ativa da União com 
validade na data de entrega dos envelopes; 
 
6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente 
com validade na data de entrega dos envelopes; 
 
6.2.5. Certidão Negativa com a Fazenda Municipal, da sede da proponente com 
validade na data de entrega dos envelopes; 
 
6.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) com validade na 
data de entrega dos envelopes; 
 



6.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) com validade na data de entrega dos envelopes; 
 
6.2.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.2.9. Declaração emitida pela empresa atestando que a empresa não possui em 
seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO (pagamento, a qualquer 
título, a empresas privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por 
serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses 
previstas na LDO, comprovadas pelo proponente); 
 
 
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
 
6.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes.  
 
6.3.1.1. O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por ações deverá ser o 
publicado no Diário Oficial, dentro do prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 em seu 
art. 132. 
 
6.3.1.2. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito do 
“Livro Diário”, indicando-se as folhas do “Livro Diário”, assinadas pelo contador da 
empresa, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, 
estes devidamente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa. 
O Balanço e os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou Cartório de 
Títulos e documentos.  
 
6.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 
 
6.3.3. Comprovação de possuir Patrimônio Líquido mínimo, na data da apresentação 
da proposta, de valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor da obra. As 
proponentes deverão comprovar a situação do Patrimônio Líquido através do 
Balanço Patrimonial. 
 
6.3.4. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de 
habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º da lei n 8.666/93, de que não foi declarada 
inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou 
Municipal, conforme modelo (ANEXO VIII). 
 
 
6.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 



6.4.1. A documentação relativa a Habilitação Técnica deverá obedecer a seguinte 
ordem e requisitos: 
 
6.4.1.1. Declaração de Visita em nome da licitante, de que esta, por meio de seu 
responsável técnico visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos mesmos; 
 
a) A visita ao local da obra deverá ser feita por profissional habilitado, o qual deverá 
assinar o Atestado de Visita, indicando o número de seu registro;  
 
6.4.2. Atestados, em nome da empresa proponente, para comprovação técnica 
operacional, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 
devidamente registrado no CREA competente, que comprove ter aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível, em características e 
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores a licitadas;  
 
6.4.3. Acervo técnico devidamente registrado no CREA, comprovando que a 
empresa possui como responsável técnico profissional habilitado, que aceita e 
assume a responsabilidade até a conclusão da obra, em caso de saída do 
profissional, a empresa fica obrigada a apresentar outro responsável equivalente ou 
superior, sendo aprovado pelo Município de Vidal Ramos, que tenha executado 
serviços e obras equivalentes ao especificado na planilha de quantidades.  
 
6.4.4. Declaração assinada pelo representante legal da empresa proponente, que 
utilizará materiais de boa qualidade constantes no memorial descritivo a serem 
utilizados na execução da obra; 
 
6.4.5. Declaração assinada pelo representante legal da empresa proponente, 
comprometendo-se a reparar erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo 
não superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município de Vidal Ramos, sem 
qualquer ônus adicional; 
 
6.4.6. Declaração do proponente de que manterá um Engenheiro Civil na obra, que 
faça parte do corpo técnico da empresa, em regime de visitas, durante todo o 
período da obra, sobre responsabilidade do técnico.  
 
6.4.7. Declaração de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal em observância à Lei Federal nº 9.854 de 27.10.1999. 
 
7 – DA PROPOSTA COMERCIAL – Envelope n°. 02 
 
7.1 Os documentos que compõe a Proposta Comercial serão compostos de: 
 
7.1.1. Carta Proposta Comercial endereçada ao Município de Vidal Ramos, 
apresentada em original, rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, 
entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas em todas as suas páginas pelo 
representante legal e pelo responsável técnico da empresa proponente; 



 
7.1.2. Planilha de Orçamento Proposto preenchida em Reais, redigida em idioma 
nacional, contendo a indicação do BDI (taxa percentual) ou declaração da empresa 
informando o percentual utilizado na composição do preço. Se por ventura estiver 
omitido algum item, entender-se-á que o preço total correspondente ao mesmo 
estará diluído no custo dos demais itens, não merecendo qualquer indenização ou 
reparação. ( Deverá ser utilizado a formula de arredondamento com no máximo duas 
casas após a vírgula. 
 
7.1.3. Para efeito das Composições de Custo o valor máximo admitido será o valor 
de R$ 302.087,65 (trezentos e dois mil oitenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos); 
 
7.1.4 Apresentar BDI em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – 
Plenário. Seguem orientações sobre composição do BDI: 
  
         

Construção de Rodovias e Ferrovias 

Componentes do BDI Mínimo % Máximo % 

Administração Central 3,80% 4,67% 

Seguro e Garantia 0,32% 0,74% 

Risco 0,50% 0,97% 

Despesas Financeiras 1,02% 1,21% 

Lucro 6,64% 8,69% 

PIS, COFINS e ISSQN e INSS Conforme Legislação específica 

BDI Total 19,60 24,23 

  
• Utilizar a seguinte fórmula para o cálculo do BDI: 

  
                   ONDE: 

  

                        
 
• AC: taxa de administração central; 
• S: taxa de seguros; 
• R: taxa de riscos; 
• G: taxa de garantias; 
• DF: taxa de despesas financeiras; 
• L: taxa de lucro/remuneração; 
• I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). 

  
7.1.4.1. Ao item tributos deverá ser adicionado 2% no caso de utilização do SINAPI 
COM DESONERAÇÃO; 
  



7.1.4.2. Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo 
Tomador, conforme legislação vigente. Em geral os tributos aplicáveis são PIS 
(0,65%), COFINS (3%), INSS Contribuição Previdenciária* (2%) e ISS; 
  
7.1.4.3. Quanto ao ISS, deverá ainda ser anexada declaração informativa da base de 
cálculo e a respectiva alíquota incidente (variável de 2 a 5%, em alguns casos 

isento), conforme legislação tributária municipal vigente. (A alíquota do ISS no 
município de Vidal Ramos é de 4% que será retido sobre o valor total da obra) 
  
7.1.4.4. Tributos de natureza personalista, como IRPJ e CSSL, não são admitidos na 
composição do BDI; 
  
 7.1.5.  Apresentar declaração informando o CNAE que representa a atividade de 
maior receita da empresa; 
 
7.1.6. Declaração expressa de que a proponente terá responsabilidade integral por 
acidentes em que ocorram danos físicos ou materiais a terceiros, ao patrimônio 
público, privado ou ao meio-ambiente, decorrentes da falta de sinalização adequada, 
ou da negligencia no transporte, fornecimento dos materiais ou execução da obra; 
 
7.1.7. Cronograma físico-financeiro de barras, individualizando os itens 
correspondentes às unidades do serviço a executar, onde cada barra deverá ter 
perfeitamente definidos seus prazos de início e conclusão; 
 
7.1.8. Declaração de validade da proposta por um prazo não inferior a 120 (cento e 
vinte) dias corridos, contados da data fixada para o sua abertura; 
 
7.1.9. Declaração de manutenção dos preços propostos até a conclusão da obra;  
 
7.1.10. Declaração da empresa proponente de que aceita todos os termos do 
presente Edital e de que na sua proposta estão considerados todos os custos, como 
materiais, fretes, aluguéis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas 
e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no 
custo de execução das obras/serviços; 
 
8 – DAS ABERTURAS E JULGAMENTO 
 
8.1. As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão 
de Licitações, em observância ao artigo 48 da Lei nº. 8.666/93 e seguintes 
procedimentos: 
 
8.1.1. As aberturas dos envelopes n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, na qual 
cada proponente poderá se fazer representar por seu dirigente ou pessoa 
devidamente credenciada por procuração com firma reconhecida. Nessa ocasião, 
todas as folhas constantes nos envelopes serão rubricadas pelos membros da 
Comissão e pelos representantes das proponentes presentes, que não o próprio.  



Após a abertura dos envelopes n° 01, os envelopes n° 02 ficarão em poder da 
Comissão, devidamente rubricados no fecho;  
 
8.1.2. Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura das 
propostas do invólucro n° 02. A proponente inabilitada receberá de volta seu 
invólucro da proposta, intacto, mediante recibo ou declaração constante na ata, 
quando declarará, se assim o entender, quanto à desistência de eventuais recursos; 
 
8.1.3. Abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas providências posteriores ou prorrogações em relação às exigências 
e formalidades previstas neste edital. Também não será admitida desistência da 
proposta após a fase de habilitação; 
 
8.1.4. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando 
esclarecer o processo e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias; 
 
8.1.5. Caso haja empate entre os concorrentes, o desempate será feito mediante 
sorteio em ato público; 
 
8.1.6. A Comissão de Licitações poderá declarar nula a proposta que apresentar 
proposta com valor global superior ao limite estabelecido no item 7,1,3, ao valor 
orçado pela administração ou com preços manifestamente inexequíveis, conforme o 
que dispõe os §§ 1°, “b” e 2º do art. 48 da lei nº. 8.666/93 e suas alterações;  
 
8.1.7. Após a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará vencedora 
a proponente que tendo atendido a todas as exigências do edital, apresentou o 
Menor Preço Global, no que dispõe o item 7.1.3. 
 
9 – DAS ORDENS DE SERVIÇO E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
9.1. Após a emissão da Ordem de Serviço as obras deverão ser iniciadas em até 48 
horas; 
 
9.2. O fornecimento de materiais e os serviços e obras que compõe o objeto deste 
Edital serão medidos através de acompanhamento físico e levantamento do 
quantitativo em campo, bem como da qualidade dos mesmos, sendo contabilizados 
e somados da seguinte forma: 
 
9.2.1. A cada período de 30 (trinta) dias ou, quando se fizer necessário, 
parcialmente, a critério da contratante. 
 
9.3. A fiscalização, se observar que os materiais, serviços e obras não apresentem a 
qualidade especificada, defeitos ou vícios de fabricação ou construtivos, poderá 
glosar, solicitar a substituição ou interromper a execução temporária dos serviços até 
que eles venham a ser corrigidos pelo contratado. Os materiais, serviços e obras que 
estiverem sob suspensão não serão apropriados nos relatórios de medição até que a 
empresa contratada efetue a substituição ou correção; 
 



9.4. A substituição ou correção de defeitos ou vícios construtivos ou de fornecimento 
será de integral responsabilidade da contratada.  
 
10 – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. Os recursos destinados à obra são provenientes do Governo Federal, 
Programa Turismo/MTUR/CAIXA, tendo como órgão repassador a Caixa Econômica 
Federal; 
 
10.2. O pagamento está vinculado ao Convênio assinado com o Federal, Programa 
Turismo/MTUR/CAIXA, e será efetuado de acordo com o cronograma físico 
financeiro, mediante fiscalização e liberação da autorização de desembolso por 
conta da Caixa Econômica Federal após a aprovação dos seguintes documentos: 
 
10.2.1. Relatório de Medição assinado por profissional responsável da Secretaria de 
Obras; 
 
10.2.2. A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada/designada pelo 
Município de Vidal Ramos; 
 
10.2.3. Apresentação das guias de recolhimento do FGTS e do INSS dos 
empregados; 
 
10.2.4. Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Obras ou pelo seu designado. 
 
11 – PRAZO 
 
11.1. O início dos serviços dar-se-á 48 (quarenta e oito) horas após a expedição da 
Ordem de Serviço Inicial. 
 
11.2. O prazo máximo para fornecimento de materiais ou execução dos serviços e 
obras será até: 
 
11.2.1.  120 (cento e vinte) dias consecutivos contados da expedição da Ordem de 
Serviço inicial; 
 
12.2.2. Serão excluídos os dias não trabalháveis devidamente registrados no Diário 
de Obras expondo claramente o motivo da paralisação, desde que vista dos pela 
fiscalização. 
 
12 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
12.1. Os preços propostos serão irreajustáveis. 
 
13 – RESCISÃO 
 
13.1 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos 
artigos. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93. 



 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
14.1. O presente edital e seus anexos são complementares entre si, qualquer 
detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado 
especificado e válido; 
 
14.2. Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei n°. 
8.666/93 e alterações posteriores e demais legislações em vigor; 
 
14.3. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias 
aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 
 
14.4. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da 
dotação orçamentária: (142) 4.4.9.0.5.1.9.9.00.00.00.00.00 – CONTRAPARTIDA, 
(144) 4.4.9.0.5.1.9.9.00.00.00.00.00 -  CONVÊNIO.  
 
14.5. Os recursos deverão obedecer ao disposto do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e 
alterações posteriores; 
 
14.6. Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da documentação e 
proposta implicará na aceitação das condições estabelecidas neste edital;  
 
14.7. As dúvidas informações ou outros elementos necessários ao perfeito 
entendimento do presente edital, salvo os recursos ou impugnação, deverão ser 
dirimidos na Secretaria de Administração, por escrito, no endereço mencionado no 
preâmbulo do presente edital, até 5 (cinco) dias antes da entrega dos envelopes. A 
Comissão de Licitação, responderá a todos os pedidos julgados procedentes, 
mediante comunicação específica via fax ou imprensa escrita, dirigida a todas as 
empresas que tiverem adquirido este edital. Caso a proponente não possua fax, será 
comunicada por telefone, sendo dever de a mesma comparecer à Divisão de 
Processos Licitatórios para retirar a alteração. 
 
 
Vidal Ramos, 16 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
LAÉRCIO DA CRUZ 
Prefeito Municipal 
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OBRA: 
PRAÇA NEREU RAMOS - REVITALIZAÇÃO 

 
ÁREA: 1.644,41 m2 

 

 

CONTRATANTE: 
VIDAL RAMOS (SC) 

 
LOCAL:  
AVENIDA JORGE LACERDA, CENTRO, 
VIDAL RAMOS (SC) 
DATA BASE: NOVEMBRO 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Observações Gerais:  
O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo 

estabelecer as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da 
obra, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 
equipamentos.  

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em 
consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos 
complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou 
modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente 
memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem 
elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada 
caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal, 
vigentes e pertinentes.  

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as 
exigências da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via 
deste Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas 
autoridades competentes, acompanhados por Documento de Responsabilidade 
Técnica (ART ou RRT) responsável pelo projeto e pela execução da obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1 SERVIÇOS 

INICIAIS 1.1 

Abrigo provisório 

 
O barracão de obra em madeira - tipo pinus ou chapas compensadas de 

madeira com boa qualidade, não serão aceitas frestas no fechamento das 
paredes. O pé direito (do piso até o madeirame do telhado) terá 2,80m. A 
cobertura será executada com telhas de fibrocimento 4 mm sendo suportadas por 
estrutura de madeira com beiral de 50 cm 

 
1.2 Entrada provisória de energia elétrica . 

 
Antes do início dos trabalhos no canteiro de obra, será executada entrada 

provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A, colocado em poste definitivo da 
entrada de energia. A execução da entrada provisória de água e esgoto ficará a 
cargo da contratada, obedecendo às disposições técnicas exigidas pelos órgãos 
competentes. 

 
1.3 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado. 

 
Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placas visíveis e legíveis serão obrigatórias constando a 
identificação do programa, assim como demais responsáveis pela execução dos 
trabalhos.  

A placa deverá observar as orientações contidas no Manual Visual de Placas 
e Adesivos de Obras (disponível no portal CAIXA, seção Downloads, assunto 
Gestão urbana); ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 
ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização e a dimensão desta será 
conforme os padrões do convenio.  

A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado para que possua 
resistência a intempéries. 

 

 

1.4 Locação de obra com uso de equipamentos topográficos (inclusive 
topógrafo e nivelador) 

 
A locação será executada observando-se as plantas de Fundações e 

Arquitetura, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas (Gabarito c/ 
cantoneira de tábuas), fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem 
movimento. A locação será por eixos ou faces de paredes. Devem ser usados 
aparelhos topográficos de precisão para implantar os alinhamentos, as normais e 
as paralelas.  



Após locação, procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 
dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 
condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições 
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de 
comunicação, por escrito à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. O 
perfeito esquadro da obra é de exclusiva responsabilidade da contratada.  

 
 
 

2 INFRAESTRUTURA 

(PALCO) 2.1 Escavações 

Mecânicas 

 
As escavações deverão propiciar depois de concluídas condições para 

montagem da infraestrutura, conforme elementos do projeto.  
Desde que atendidas às condições citadas anteriormente, as escavações 

provisórias serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de 
contenção (se for além de 1,5m de profundidade, caso seja até 1,5m, não 
necessitam de cuidados especiais).  

As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) 
circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e 
esgotamento de água se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, 
daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações.  

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 
melhor assentamento infraestruturas.  

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua 
origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 
serviços, ou causar danos à obra. 

 
2.2 Formas madeira para concreto - Sapata 

 
Generalidades:  
Consideram-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem 

(inclusive de travamentos) e desforma. 
 

Materiais:  
Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o 

acabamento desejado e indicado no projeto.  
A estrutura poderá ser executada com madeira serrada em bruto tipo 
“pinus”.  
O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido 

desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos 
isentos de deformações. 

 
 



Execução: 
1) As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas.  
2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 
da fôrma.  

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado 
interno.  

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado 
uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra. 

 
Escoramento:  
As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento 

convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações.  
Obedecer-se-ão as prescrições contidas na NBR 6118.  

 
 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto:  
Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas e as 

posições das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura 
corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 6118.  

As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres 
de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes 
serão convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se filtros para 
escoamento de água em excesso. 

 
2.3 Formas madeira para concreto - Pilar 

 
Igual ao item 2.2 

 
2.4 Armaduras 

 
Do item 2.4.1 ao 2.4.7 

 
Generalidades:  
As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas 

especificadas em projeto deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das 
normas e especificações da ABNT. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a 
EMPREITEIRA providenciará a realização dos correspondentes ensaios de 
dobramento e tração, através de laboratório idôneo. Os lotes serão aceitos ou 
rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as 
exigências da ABNT.  

A CONTRUTORA deverá fornecer armar e colocar todas as armaduras de 
aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, 
travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário a 
perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do projeto ou 
determinações da FISCALIZAÇÃO. 



 
Cobrimento:  
Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, 

terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas em 
projeto, nesse caso 2,50cm para pilares e vigas, 3,00cm para as fundações e 
2,50cm para as lajes. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em 
projeto, serão utilizadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao 
cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou 
superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão 
providas de arames para fixação nas armaduras. 

 
Limpeza:  
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer 

substancia prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente 
destacadas por oxidação. De preferência, desde que viável, a limpeza da 
armadura será feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras já 
montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os 
materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas. 

 
Dobramento:  
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com 

raios de curvatura previstos na NBR 6118. 
 

Emendas:  
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o 

previsto no projeto, respeitando-se as prescrições da ABNT. 
 

Fixadores e espaçadores:  
Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de 

montagem, lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de 
fixadores e espaçadores, desde que fique garantido o recobrimento mínimo 
preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 
externas. 

 
2.5 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25 Mpa - Sapata 
 

O concreto a ser utilizado deverá ser pré-misturado em usina e atender as 
especificações de norma técnica vigente, como resistência mínima de 25MPa, 
slamp test e fator água cimento especifico em projeto.  

Quanto ao lançamento do concreto deverá ser depositado nos locais de 
aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de 
vibradores, evitando-se a sua segregação.  

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 
2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço 
para o lançamento.  



Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão 
ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao 
concreto.  

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores 
de alta frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com 
características para proporcionar bom acabamento.  

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e 
movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do 
total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si 
cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.  

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às 
formas e armaduras.  

 
As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de 

uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração 
antes que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente 
resistência para assegurar a eficiência da aderência.  

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados 
cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam 
ser deslocadas.  

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após 
o lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que 
a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida. 

 
Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:  
1) Antes de solicitar o concreto, conferir as medidas e a posição das 

fôrmas, verificando suas dimensões. Certificar também se estão limpas e suas 
juntas vedadas.  

2) O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 
aproximadamente 3cm e, posteriormente com uma camada de concreto simples 
de pelo menos 5cm.  

3) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de 
acordo com o 

projeto.  
4) Conferir o dimensionamento do escoramento se esta de acordo com o 

peso das fôrmas, ferragens e do concreto a ser aplicado.  
5) O tempo de transporte do concreto decorrido entre o início da mistura 

(a primeira adição de água) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o 
fim da descarga seja de no máximo 150 minutos.  

6) Molhar continuamente as superfícies expostas para fazer o processo de 
cura. 

 
2.6 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25 Mpa – Pilar 
 

Igual ao item 2.5 
 



3 SUPRAESTRUTURA (PALCO) 
 

3.1 Formas Madeira para Concreto – Viga 
 

Igual ao item 2.2 
 

3.2 Formas Madeira para Concreto – Pilar 
 

Igual ao item 2.2 
 

3.3 Formas Madeira para Concreto – Laje Maciça 
 

Igual ao item 2.2  
 

3.4 Armaduras 
 

Do item 3.4.1 ao 3.4.7 
 

Igual ao item 2.4 

 
3.5 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Viga 
 

Igual ao item 2.5 

 
3.6 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Pilar 
 

Igual ao item 2.5 

 
3.7 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA – Laje Maciça 
 

Igual ao item 2.5 

 
3.8 Laje para cobertura, SC 100kg/m2, c/ lajota, e capa de concreto de 5cm, 

FCK 25 MPa, com escoramento, ferragem negativa e malho pop. 
 

Para forro do camarim e WC será executado Laje para cobertura, SC 
100kg/m2, c/ lajota, e capa de concreto de 5cm, FCK 25 MPa, com escoramento, 
ferragem negativa e malho pop 

 
3.9 Laje para piso do palco, SC 350kg/m2, c/ lajota, e capa de concreto de 

5cm, FCK 25 MPa, com escoramento, ferragem negativa e malho pop. 
 



Para piso palco e rampas será executado Laje, SC 350kg/m2, c/ lajota, e 
capa de concreto de 5cm, FCK 25 MPa, com escoramento, ferragem negativa e 
malho pop. 

 
3.10 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm, incluindo 
emulsão asfáltica 

 
Em toda face interna das paredes dos canteiros deverá ser aplicada 

impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm, incluindo emulsão 
asfáltica.  

 
3.11 Rampa 

3.11.1 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 
bombeado) FCK=25 

Mpa – Rampa 
 

Igual ao item 2.5 
 

3.11.2 Lastro de brita graduada - para contrapiso (e = 8 cm) 
 

Será executado lastro de brita graduada sobre o terreno em todas as 
áreas que receberão piso com base de concreto, com espessura mínima de 
8,00cm.  

A base em brita graduada só deve ser executada após a preparação de o 
solo estar perfeita. O piso deve ser executado depositando sobre o solo uma 
camada de mínima, 8 cm de brita, a qual deve ser nivelada e levemente 
compactada, repetindo esta ação até alcançar o nível desejável,  

O lastro de brita, depois de depositada sobre o solo deve ser nivelado de 
maneira a se obter um caimento mínimo de 1% (indicado 1,5%) a partir do eixo 
longitudinal, deve ser compactado, nos dois sentidos, com rolo vibratório, sendo 
que a tolerância máxima no nivelamento do solo deve ser de 2 cm. 

 
3.11.3 Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 14x19x39cm, com 

espessura de 14 cm (17cm acabada) 
 

Deverão ser de blocos vazados de concreto (14x19x39cm) com 
certificação do INMETRO, assentados com amarração. As fiadas deverão ser 
perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. A espessura das paredes 
especificadas no projeto arquitetônico refere-se a paredes acabadas.  

Especificação:  
As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos serão de + 3 mm e – 

2 mm. A espessura mínima de qualquer parede de bloco precisa ser de 15 mm. 
Os blocos têm de ser fabricados e curados por processos que assegurem a 
obtenção de concreto suficientemente homogêneo e compacto, de modo a 
atender a exigências das normas técnicas e ser manipulados com as devidas 
precauções para não terem suas qualidades prejudicadas.  



O concreto é constituído de cimento Portland, agregados e água. Será 
permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem efeitos prejudiciais 
devidamente comprovados por ensaios.  

O  assentamento  dos  tijolos  será  feito  com  argamassa  de  cimento,  
areia  e  aditivo  

químico. 
 

Procedimento executivo  
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os 

blocos dos cantos e em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos 
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados 
pelo seu comprimento.  

 
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o 

nivelamento, perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque eles 
servirão como gabarito para a construção em si.  

Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e 
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado  
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com 

espessura de 10 mm e serão alisadas com ponta de colher.  
As juntas verticais não devem coincidir entre as fiadas contínuas, de moto 

a garantir a armação dos blocos.  
Obs. Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua 
colocação. 

 
4 FECHAMENTOS / REVESTIMENTOS (PALCO) 

 
4.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com espessura de 14cm (17cm 
acabada) 

 
Deverão ser executadas paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos de seis 

furos com certificação do INMETRO, assentados com amarração, para 
fechamento dos ambientes de acordo com projeto de arquitetura. As fiadas 
deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.  

A espessura das paredes especificadas no projeto arquitetônico refere-se 
a paredes acabadas.  

Sistema de medição: para alvenaria de vedação, descontar apenas áreas 
que exceder, em todos os vãos 2,00m². Vãos com área igual ou inferior a 2,00m² 
não são descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto 
inclusos na alvenaria. Esse critério destina-se a compensar o trabalho de 
requadração dos vãos ou à execução do encontro da alvenaria com os elementos 
estruturais. 

 
Procedimento executivo  

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos 
dos cantos e em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos 



assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, 
alinhados pelo seu comprimento  

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o 
nivelamento, perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque 
eles servirão como gabarito para a construção em si.  

3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e 
horizontalidade da fiada 

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado 
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com 

espessura de 12mm  
6) As juntas verticais não devem coincidir entre as fiadas contínuas, de moto a 

garantir a armação dos blocos.  
7) O encunhamento dos tijolos de barro deverá ser efetuado com tijolos de 

barro maciços ou argamassa especial específica.  
 

ATENÇÃO: As alvenarias deverão ser executadas após a conclusão da 
infra e supraestrutura. Nunca executar simultaneamente com a estrutura. 

 
Tijolos Furados  
Serão de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo à EB-20R. 

Devem ser bem cozidos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% com 
taxa de compressão de 14Kg/cm2, de acordo com NB 7171 da ABNT. Deverão 
ainda apresentar coloração uniforme, sem manchas, sem empenamentos ou 
bordas salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras. 

 
A Argamassa de Assentamento  
O assentamento dos tijolos será feito com argamassa de cimento, areia e 

aditivo químico. As superfícies de concreto que tiverem contato com alvenaria 
serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no 
traço 1:3.  

Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocação. 
As juntas terão 15 mm de espessura máxima e serão alisadas com ponta de 
colher. As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. 

 
4.2 Vergas e contra-vergas 

 
Sobre o vão de portas e janelas, deve-se moldar vergas. As vergas e 

contravergas precisam exceder a largura do vão pelo menos 20 cm de cada lado e 
ter altura mínima de 20 cm. Quando os vãos forem relativamente próximos e na 
mesma altura, aconselha-se uma verga contínua sobre todos eles. Deverão 
traspassar 30cm no mínimo para cada lado do vão quando for possível.  

Para evitar perda da plasticidade e consistência da argamassa, ela será 
preparada em quantidade adequada à sua utilização. O traço será escolhido em 
função das características dos materiais disponíveis na região. Quando o vão for 
maior que 2,4 m, a verga ou contraverga será calculada como viga. 

 
 



Procedimento Executivo 
1) Preparar no local a fôrma constituída de dois painéis laterais e um painel 

inferior. 
2) Preparar a ferragem e colocar na fôrma. 
3) No caso de vergas para portas, faz-se necessária a utilização de 

escoramentos. 
4) O apoio mínimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm.  
5) Na presença de sucessivos vãos, cujas distâncias sejam inferiores a 0,60 

m, deve-se especificar uma verga contínua. 
 

4.3 Chapisco 
 

Todas as paredes internas e externas receberão chapisco, traço 1:4 
(cimento e areia), espessura 0,5cm. Para aplicação do chapisco, a base devera 
estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências,  materiais  soltos,  ou  
quaisquer  produtos  que  venham  prejudicar  a  aderência. 
Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.  

A aplicação do Chapisco deverá ser realizada através de aspersão 
vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que receberá o 
reboco. 

 
4.4 Reboco 

 
A massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos 

ou emboço desempenado será constituída, por uma camada única de argamassa, 
sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e 
posteriormente alisada com feltro ou borracha esponjosa. A aplicação do reboco 
deverá ser iniciada somente 21 dias após a conclusão do emboço, se a 
argamassa for de cal e 7 dias se for de cimento ou mista (cimento e cal).  

As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma 
granulometria fina uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas com o objetivo de 
se obter boas características do acabamento.  

As superfícies que receberão reboco devem estar firmes e isentas de 
qualquer substância que impeça a completa aderência da argamassa. Antes de 
iniciar a aplicação, deve-se umedecer a superfície para que ocorra perfeita 
aderência.  

Toda argamassa que apresentar vestígios de endurecimento deverá ser 
rejeitada para aplicação. É preciso ser previamente executadas faixas-mestras, de 
forma a garantir o desempeno perfeito do emboço (aprumado e plano).  

A espessura do reboco será 1,50cm. 
Os traços das argamassas para a execução da massa paulista serão:  

Revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina lavada 
peneirada em partes iguais 1:2:8.  

Revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada 
peneirada em  

partes iguais 1:2:6. 
Observação: A cal em pó poderá ser substituída por aditivo químico. 



 
4.5 Azulejos 25x35 (Revestimento cerâmico) 

 
As paredes dos banheiros, da área de serviço e da copa receberão 

azulejo 30x30, até 1,50m. Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e 
aprumada. 

 
Procedimento Executivo:  
1) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo 

fabricante, amassando-a até se tornar homogênea.  
2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do 

lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m².  
3) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre 

a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e 
aprumo das peças cerâmicas.  

 
4) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para 

cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de 
borracha.  

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, 
deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por 
meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças 
apresentando som cavo. 

 
5 COBERTURA (PALCO) 

 
5.1 Estrutura em madeira para telha de fibrocimento 

 
Será executada estrutura de madeira para cobertura do camarim de WC, 

considerando cortes, montagem, contraventamentos, fixação, terças, caibros, 
pontaletes, ripas e testeiras.  

A madeira utilizada será de qualidade dura aparelhada. Considerar que as 
madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria.  

O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a 
cobertura é de responsabilidade da contratada.  

Obs.: não serão aceitos o uso de pinus e/ou eucalipto, exceto comprovado 
tratamento químico normatizado pela NBR/ABNT. 

 
Cuidados a serem tomados na execução  
1) A estrutura será constituída por terças, frechais e pontaletes, estes como as 

respectivas pecas de apoio.  
2) A inclinação mínima deverá ser a indicada em projeta, respeitando também 

o mínimo estabelecido pelo fabricante. As vigas de concreto armado do 

forro deverão ser aproveitadas para apoio das estruturas do telhado.  



3) O pontalete não será fixado na laje e sim fixado em um berço (peça de 

madeira quadrada ou retangular) que e simplesmente apoiada na laje. A 

distância entre dois pontaletes e limitada pela seção das terças.  
Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada 

que apresentem defeitos sistemáticos, tais como: 
 Sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a 

resistência da estrutura;  

 Apresentarem alto teor de umidade (madeira verde);  

 Apresentarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da 
seção transversal da peça, rachas, fendas ou falhas exageradas, 
arqueamento, encurvamento ou encanoamento acentuado etc.;  

 Não se ajustarem perfeitamente nas ligações;  

 Desvios dimensionais (desbitolamento);  

 Apresentarem sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins ou outros 
insetos. 

 
Parafusos  
Eles podem ser de ferro fundido, preto ou galvanizados. Podem ser com 

porca (parafusos franceses) ou de fenda, com cabeça chata ou cabeça redonda. 
Os parafusos de fenda para madeira têm a ponta cônica, sendo que, para metal, 
têm o mesmo diâmetro em toda a extensão. Existem parafusos e ganchos 
galvanizados apropriados para as telhas de fibrocimento, que são fabricados com 
10 mm, 11 mm e 20 mm de comprimento, sendo estes últimos para as cumeeiras 
e espigões. 

 
5.2 Telha de Fibrocimento Ondulada 6 mm, fornecimento e instalação 

 
Para cobertura do banheiro e camarim serão utilizadas telhas de 

fibrocimento ondulada com 6mm.  
A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira.  
O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 50 mm no 

sentido de seu comprimento.  
A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos  
As cumeeiras serão do tipo articulada com ventilação. Estas serão fixadas 

com parafusos providos de arruela de chumbo.  
Os espigões e os rincões serão, também, constituídos por peças de 
fibrocimento.  
Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a 

cumeeira como gabarito para manter o alinhamento das ondas.  
Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três 
terças. 

 
5.3 Calhas em chapa em Aluzinco 0,5mm, desenvolvimento 50cm 

 
As calhas serão em aluzinco. As calhas deverão ser devidamente fixadas 

e instaladas, com declividade mínima de 0,5% para os pontos de descidas pluviais 
no mesmo material e cor das calhas. O dimensionamento e função das calhas são 
de responsabilidade do fabricante e contratada. 



 
5.4 Rufos em chapa em Aluzinco 0,5mm, desenvolvimento 25cm 

 
Os encontros, fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos 

em chapas de aço galvanizado com desenvolvimento de 25 cm, evitando assim, 
infiltrações de água. Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender 
verticalmente pela platibanda até o encontro com a pingadeira, em mesmo 
material. 

 

 

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (PALCO) 
 
 

Do item 6.1.1 ao 6.3.8 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  
Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, 

materiais aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de acordo 
com o desenho fornecido. Todos os equipamentos e materiais danificados durante 
o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da 
CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.  

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e 
as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, 
antes de sua execução, para decisão.  

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, poderão inspecionar e verificar 
qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, 
deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

 
RAMAL DE ENTRADA  
Vem do poste da Celesc, subterrâneo até o quadro de medição com 
disjuntor geral de 

70A. 
 

CÓDIGOS DE CORES  
De acordo com o que estabelece, a identificação dos condutores pela 

CÔR deverá obedecer aos seguintes critérios:  
Fase R  - Preto 
Fase S  -  Branco ou Cinza 
Fase T  - Vermelho 
Neutro - Azul Claro 
Proteção - Verde ou verde-amarelo 

 
ELETRODUTOS 
Os eletrodutos deverão ser de pvc  com os diâmetros indicados em planta. 

 
ATERRAMENTO 
Aterramento com cabo de cobre nú de 16mm2  



O valor da resistência de terra deverá ser mantido inferior a 10 Ohms, em 
qualquer época do ano. O condutor de aterramento deverá ser o mais curto e 
retilíneo quanto possível, sem emendas e não deverá ter dispositivos que possa 
causar sua interrupção. 

 
RESPONSABILIDADE  
A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada à manutenção 

de todas as características, definições e especificações de dispositivos, 
equipamentos e materiais que constam neste projeto e que deverão ser 
empregados quando da sua execução, bem como, a que toda e qualquer 
alteração que se faça necessária deva ser analisada e autorizada por escrito pelo 
responsável técnico do projeto. 

 

7 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA 

(PALCO) Observações Gerais: 

 
Serão respeitados os detalhes do projeto específico. Incluem no 

orçamento toda a tubulação e acessórios (conexões, luvas, registros, 
acabamentos, etc).  

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 
livres das canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, 
convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 
de papel, para tal fim.  

As instalações deverão ser executadas por profissionais habilitados em 
total conformidade com os detalhes e informações contidas no projeto específico.  

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da 
ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de 
acordo com o desenho fornecido e padrões aprovados pelas concessionárias de 
serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o 
manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da 
CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.  

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e 
as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, 
antes de sua execução, para decisão.  

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar 
qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, 
deverá ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

 
Do item 7.1.1 ao 7.5.2 

 
As instalações de água fria devem ser realizadas de acordo como projeto 

específico. As tubulações serão em PVC rígido soldável e deverão ser protegidas 
contra movimentações mecânicas. Os respectivos diâmetros podem ser 
consultados no projeto base.  



A alimentação de água fria é proveniente da concessionária, em um ponto 
existente na Avenida Jorge Lacerda. A alimentação passa pelo hidrômetro, vem 
subterrânea pelo terreno, até chegar na coluna de alimentação, aí sobe até 
alimentar o reservatório de 500 litros que está situado na cobertura.  

O barrilete percorrerá todo o caminho indicado no projeto, saindo do 
reservatório até alcançar as colunas de distribuição localizadas na cobertura.  

As colunas de distribuição serão abastecidas pelos ramais provenientes 
dos barriletes, e cada uma delas deverá conter um registro geral de gaveta com 
bitola informada nos detalhes isométricos do projeto de água fria. Destas colunas 
derivam os sub-ramais que alimentarão os aparelhos sanitários, sendo que seus 
respectivos diâmetros podem ser verificados nos detalhes isométricos de cada 
coluna.  

Todos os tubos devem ser soldados com adesivo especial próprio, para 
isso a superfície do mesmo deve ser devidamente lixada e limpa, para eliminar 
todas as impurezas e gorduras. Após finalizado esse processo aplica-se o adesivo 
distribuindo-o de maneira uniforme. O encaixe deve ser feito com uma leve 
rotação entre as peças até atingir a posição definitiva. O excesso de adesivo deve 
ser removido imediatamente após o encaixe. Deve-se aguardar uma hora para 
encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de pressão (ou 
estanqueidade).  

 
Todas as canalizações verticais de água fria deverão ser embutidas nas 

alvenarias. Entretanto antes do cobrimento das mesmas deve-se verificar o 
resultado da instalação hidráulica a fim de verificar possíveis vazamentos e 
eventuais erros de instalação. 

 
8 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS (PALCO) 

 
 

Esgoto 

 

Observações Gerais:  
As instalações deverão ser executadas por profissionais habilitados em 

total conformidade com os detalhes e informações contidas no projeto específico.  
Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da 

ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de 
acordo com o desenho fornecido e padrões aprovados pelas concessionárias de 
serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o 
manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da 
CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.  

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e 
as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, 
antes de sua execução, para decisão.  

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar 
qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, 
deverá ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

 



Do item 8.1.1 ao 8.6.6 

 
As instalações da rede sanitária serão de PVC rígido, com ligações tipo 

“ponta, bolsa e anel”, conforme diâmetros e especificações constantes no projeto.  
O projeto foi desenvolvido com a finalidade de coletar as águas e dejetos 

dos aparelhos e desenvolver o rápido escoamento, a fácil desobstrução, a 
vedação dos gases e canalizações, encaminhando os mesmos através das caixas 
de inspeção até o sistema de tratamento, e posteriormente terá sua ligação na 
rede pública existente, conforme demonstrado em projeto.  

Os ramais primários têm a finalidade de coletar os dejetos lançados pelos 
vasos sanitários, encaminhando-os até a caixa de inspeção que fica no terreno do 
lado externo da edificação. Essa tubulação será em PVC ø100mm e inclinação 
mínima de 1,0%.  

As tubulações que conduzem os despejos das caixas de inspeção até o 
sistema de tratamento poderão sofrer mudança de bitola conforme forem 
aumentando as unidades Hunter de contribuição em cada trecho, podendo variar 
entre ø75mm até ø150mm. Deverá ser consultado o projeto para verificar os 
diâmetros adotados.  

Os ramais secundários recolherão os despejos provenientes dos demais 
aparelhos sanitários, como por exemplo: lavatórios, pias de cozinha, tanques, etc. 
direcionando-os até a rede de esgoto primária, ou em casos específicos até a 
caixa de inspeção mais próxima, como pode ser observado no projeto base.  

As colunas de ventilação (CV) terão diâmetro especificado em projeto e 
deverão ser embutidas na parede ou em eventuais mochetas na alvenaria.  

As caixas de inspeção sanitárias possuem dimensões internas de 
60x60cm e deverão ser executadas na obra em alvenaria convencional de tijolo 
cerâmico maciço. O fundo deverá ser executado com camada de concreto de 
10cm. Todas as paredes e fundo deverão ser chapiscadas e rebocadas 
impermeabilizando o sistema. A tampa deverá ser em concreto armado, com tela 
dupla de aço Ø8.0mm a cada 10cm.  

O sistema de tratamento de efluentes deve ser observado no 
detalhamento que consta em projeto, e seguir todas as orientações ali 
recomendadas. 

 
Pluvial 

 

Do item 8.5.1 ao 8.6.6 

 

Observações Gerais:  
As instalações deverão ser executadas por profissionais habilitados em 

total conformidade com os detalhes e informações contidas no projeto específico.  
Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da 

ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de 
acordo com o desenho fornecido e padrões aprovados pelas concessionárias de 
serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o 



manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da 
CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.  

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e 
as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, 
antes de sua execução, para decisão.  

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar 
qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, 
deverá ter livre acesso ao local dos trabalhos. 

 
A rede pluvial deverá captar as águas das chuvas da cobertura e 

encaminhar para as caixas de areia, escoando até a rede pública existente.  
Todas as instalações deverão ser realizadas seguindo rigorosamente os 

detalhamentos contidos no projeto.  
A obra possuirá tubos de queda que escoarão a água da calha até a caixa 

de areia mais próxima. O material do tubo de queda será de aluzinco #0,5mm pré-
pintado, partindo da calha até chegar ao nível do piso, dali em diante seguirá 
subterrâneo em tubulações de PVC rígido com ligações tipo “ponta, bolsa e anel” 
com diâmetros de 100 ou 150mm e inclinação mínima de 1,0%, conforme 
representado no projeto base.  

 

As caixas de areia pluvial possuem dimensões internas de 60x60cm e 
deverão ser executadas na obra em alvenaria convencional de tijolo cerâmico 
maciço. O fundo deverá ser executado com camada de concreto de 10cm. Todas 
as paredes e fundo deverão ser chapiscadas e rebocadas, impermeabilizando o 
sistema. A tampa deverá ser em concreto armado, com tela dupla de aço Ø8.0mm 
a cada 10cm. 

 
9 PREV. CONTRA INCÊNDIO (PALCO) 

 
 

Do item 9.1 ao 9.2 

 
O sistema preventivo contra incêndio consiste nas colocações de um 

Extintor Incêndio TP Pó Químico 4kg e uma luminária de emergência 30leds. 
 

10 PISO / FORRO (PALCO) 
 

10.1 Regularização (e= 3 cm) de contrapiso 
 

Todos os contrapisos serão regularizados  
Será utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3 sobre a base de 

concreto. A espessura será de 3 cm.  
Deverá ser verificada pela fiscalização a perfeita aderência da 

regularização com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.  
A superfície deverá ser conservada úmida durante os 7 (sete) primeiros 
dias da cura. 

 



10.2 Piso cerâmico ANTIDERRAPANTE, 35x35 (ou próximo a esta medida), 
PEI 5, aplicado com argamassa (COR CINZA TIPO CONCRETO) 

 
Receberá este piso apenas o banheiro. A cerâmica deverá ser de primeira 

qualidade, alta resistência, (PEI 5), 35x35cm (ou próximo), na cor CINZA TIPO 
CONCRETO. O piso cerâmico será assentado com argamassa de cimento 
colante, diluída nas proporções indicadas pelo fabricante.  

Deverá ser verificada pela fiscalização a perfeita aderência da 
regularização com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos. 

 
As seguintes orientações devem ser observadas:  
1) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo 

fabricante, amassando-a até se tornar homogênea.  
2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do 

lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m².  
3) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre 

a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação.  
4) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), sempre 

pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.  
5) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes 

se devem retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por 
meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças 
apresentando som cavo. 

 
10.3 Rodapé cerâmico de 7cm, colado com argamassa. (cor gelo) 

 
Será executado rodapé cerâmico. 

 
10.4 Podotátil emborrachado colocado em piso 

 
A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:  
a) informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de 

desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não 
detectáveis pela bengala longa;  

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual 
para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento 
ou serviços;  

c) informar as mudanças de direção ou opções de percursos; 
d) indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; 
e) indicar a existência de patamares nas escadas e rampas. 

 
Deverá ser instalado no final da rampa e no final da escada (locais 

indicados em projeto) observando as dimensões conforme a indicação da NBR 
9050. Ter textura e cor contrastante em relação ao piso adjacente, destinado 
nesse caso a constituir alerta, servindo de orientação para pessoas com 
deficiência visual ou baixa visão. Confeccionado em borracha sintética flexível. 
Será instalado sobre superfície lisa e firma, a aplicação será sobre a base de 



concreto e deverá ser somente após atingir a cura, superior a 28 dias. Antes da 
instalação verificar se o contrapiso está isento de óleos, graxas, poeiras ou outas 
substancias que possam prejudicar a instalação. Essa sinalização tátil consiste em 
um conjunto de relevos tronco-cônicos conforme figura abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.5 Forro de PVC em placas, larg. 10cm, esp. 8mm, comp. 6m, inclusive 
estrutura de fixação (cor cinza) 
 

No ambiente do palco será utilizado Forro de PVC em placas, larg. 10 cm, 
esp. 8 mm, comp. 6m, inclusive estrutura de fixação. Cor Cinza. Tipo junta seca.  

A estrutura para fixação do forro de PVC será metálica com tratamento de 
zincagem, com tubos suspensos e arame galvanizado fixado na estrutura do 
telhado, esses, serão espaçados de forma a suportar o forro sem mesmo que 
desalinhe ou saia do nível fixado a cada 1 m de distância.  

O forro será fixado com rebites ou parafusos em estrutura composta por 
perfis metálicos, devendo receber arremates de perfis tipo cantoneira, apropriados 
para acabamentos de forro junto às paredes. O tarugamento deve ser feito com 
sarrafos e estes devem ser grampeados nos painéis do forro. O comprimento dos 
painéis de PVC deve ser de aproximadamente 0,5 cm, menor que o vão a ser 
forrado, para permitir a livre dilatação do material.  

Deve-se ficar atendo ao fato que o pé-direito da edificação pode não ser 
sempre igual. 

 
11 ESQUADRIAS (PALCO) 

 
 

Do item 11.1.1 ao 11.3.1 

 
OBSERVAÇÃO – antes da execução de qualquer esquadria, deverá ser 

dada a máxima atenção à medida real in loco. A compra das esquadrias dever 
obedecer ao espaço possível para instalação destas. O quadro de esquadrias no 



projeto arquitetônico é apenas orientativo para o projeto e orçamento. Todas as 
esquadrias serão brancas, e onde for chapa será corrugada.  

 
As esquadrias deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto de 

Arquitetura. As medidas deverão ser conferidas na obra. As esquadrias serão 
submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá rejeitá-las, mesmo que 
estejam já fixadas. Todo material a ser empregado nas esquadrias deverá estar de 
acordo com os respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de 
fabricação.  

Os perfis, usados na fabricação das esquadrias, serão suficientemente 
resistentes para suportar a ação do vento e outros esforços aos quais poderão 
estar sujeitos.  

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricação das 
esquadrias, não deverão apresentar empenamentos, defeitos de superfície ou 
diferenças de espessura, devendo possuir dimensões que atendam, por um lado, 
ao coeficiente de resistência requerido e, por outro, às exigências estéticas do 
projeto.  

Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que 
absorvam a dilatação linear específica.  

A esquadria deverá prever a existência de dispositivos para absorção de 
flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a 
não deformação do conjunto e o perfeito funcionamento das partes móveis.  

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverão apresentar perfeito 
ajuste, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção.  

Todas as juntas serão vedadas com material plástico anti-vibratório e 
contra infiltração de água, de modo a apresentar perfeita estanqueidade.  

Todas as partes móveis serão dotadas de pingadeiras ou dispositivos que 
assegurem perfeita estanqueidade ao conjunto, impedindo a infiltração de águas 
pluviais. Deverá a execução proporcionar que as água de chuva que escoram pela 
esquadria tenham como sair para o lado externo da edificação.  

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, 
deverão ser tomados cuidados especiais quanto à sua preservação contra 
choques, atritos com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias 
ácidas ou alcalinas.  

As esquadrias serão armazenas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e 
umidade. 
Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e 
alinhadas.  
As esquadrias não poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos 

porventura fora do esquadro ou com dimensões insuficientes. 
 

12 PINTURA (PALCO) 
 
 

Do item 12.1 ao 12.2 

 



Todas as paredes internas quanto externas receberão fundo preparador e 
pintura acrílica 2 demãos, exceto nas áreas que serão colocados azulejos.  

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem 
poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 
convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas 
destinadas.  

 
 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas 
sequem inteiramente.  

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa.  
Após a aplicação, reboco será considerado curado, isto é, em condições 

de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal 
se situa entre 45 e 90 dias 

 
13 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS (PALCO) 

 
13.1 Água fria - Aparelho 

13.1.1 Lavatório louça branca, suspenso 

 
O lavatório, suas fixação e ancoragem deve atender no mínimo aos 

esforços previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. Sua instalação 
deve possibilitar a área de aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, 
deve ser instalado lavatório suspenso (sem coluna). O lavatório deve ser equipado 
com torneira acionada por alavanca, com esforço máximo de 23 N. (Conforme 
detalhe no projeto arquitetônico). 

 
13.1.2 Vaso sanitário p/ válvula de descarga 

 
A instalação do vaso sanitário deve atender às ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 
15097-2. O vaso e o assento sanitário acessíveis não podem ter abertura frontal e 
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir 
da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no 
máximo 0,46 m para as bacias de adulto. (Conforme detalhe no projeto 
arquitetônico). 

 
13.2 Componentes Sanitários 

13.2.1 Papeleira (Dispenser para papel toalha) 

 
Deverá ser instalado ao lado do dispenser de sabonete líquido a uma 

altura de 1,00 m do piso acabado. (Conforme detalhe no projeto arquitetônico). 
 

13.2.2 Dispenser para sabonete líquido 
 

Deverá ser instalado ao lado do espelho a uma altura de 1,00 m  do piso 
acabado. 

(Conforme detalhe no projeto arquitetônico). 



 
13.2.3 Papeleira para papel higiênico 

 
Suas dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o 

acesso ao papel deve ser livre e de fácil alcance. Não pode ser instalado abaixo 
de 1,00 m de altura do piso acabado, para não atrapalhar o acesso à barra. 
(Conforme detalhe no projeto arquitetônico).  

 
 

13.2.4 Espelho 
 

Espelho cristal de espessura de 4mm, com moldura de madeira, 
dimensões de 0,50 m x 0,80 m. Deverá ser instalado ao lado a uma altura de 0,90 
m. Deverá ter inclinação de 10%. (Conforme detalhe no projeto arquitetônico). 

 
13.2.5 Barras de apoio 

 
As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e 

autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Todas as barras 
de apoio utilizadas no banheiro devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no 
sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 
fissuras, e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40  
mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da 
barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter 
desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando 
necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 
empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O 
comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, 
conforme detalhes no projeto arquitetônico.  

As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações 
definidas na norma de acessibilidade NBR 9050/2015 com seção transversal entre 
30 mm e 45 mm, conforme figura a seguir. O comprimento e o modelo variam de 
acordo com as peças sanitárias às quais estão associados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda (dimensões em metros) 
A = de 0,40 m a 0,80 m 
B = 0,04 m, no mínimo 
C = 0,03 m a 0,045 m 
D = 0,11 m, no máximo 

 
13.2.6 Porta Objetos 

 
Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, com profundidade máxima de 

0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na 
utilização das barras de apoio. (Conforme detalhe no projeto arquitetônico).  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

13.2.7 Gancho para pendurar utensílios 
 

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, não pode ter cantos agudos e 
superfícies cortantes ou abrasivas. . (Conforme detalhe no projeto arquitetônico). 

 
13.2.8 Placa tátil brailer para sinalização de ambiente 

 
A sinalização com a placa tátil será instalada na porta de entrada do 

Camarim e do Banheiro, deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em 
plano vertical. Deve ser instalada na parede ao lado da maçaneta. (Conforme 
detalhe no projeto arquitetônico). 

 
13.2.9 Placa de proteção de impacto nas portas 

 
Instalação de placa resistente a impactos provocados por bengalas, 

muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso. Deverá ser 
colocada na porta de entrada do Camarim e do Banheiro (Conforme detalhe no 
projeto arquitetônico). 

 

 

13.2.10 Lixeira 12L  
A lixeira que ficará no Banheiro deverá ser capacidade de 12L com tampa 

basculante e posicionada ao lado do vaso sanitário para facilitar a utilização da 
pessoa com deficiência. (Conforme detalhe no projeto arquitetônico). 

 
14 COMPLEMENTAÇÕES (PALCO) 

 
14.1 Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (fixado no piso) 

 
O corrimão deve ter seção circular com diâmetro entre 30mm e 45 mm, 

possuir duas alturas em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da 
face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do 
patamar (no caso de rampas). Abaixo exemplo da empunhadura, seção e as 
alturas diferentes do corrimão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deve ser firmemente fixado no piso acabado ou na guia de balizamento 
(essa deve ter altura de 0,10m) garantindo condições seguras de utilização. Os 
corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares da 
escada e da rampa, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos 



por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar 
a vazão.  

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser 
fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 
protuberâncias, conforme figura abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será instalado conforme indicado em projeto em aço galvanizado tubular 
de 40mm. 

 

 

14.2 Tubo de aço galvanizado 1 1/2" (para Corrimão), (fixado na parede) 
 

O corrimão deve estar afastado no mínimo 40mm da parede ou outro 
obstáculo. Deve ter seção circular com diâmetro entre 30mm e 45 mm, possuir 
duas alturas em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face 
superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do 
patamar (no caso de rampas). No item 16.1 já foi apresentado exemplo da 
empunhadura, seção e as alturas diferentes do corrimão.  

Estar firmemente fixado à parede ou às barras de suporte, garantindo 
condições seguras de utilização. O corrimão lateral deve ser contínuo, sem 
interrupção nos patamares da escada e da rampa, e deve prolongar-se 
paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem 
interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.  

As extremidades do corrimão devem ter acabamento recurvado, ser 
fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 
protuberâncias. No item 16.1 já foi apresentado exemplo da empunhadura, seção 
e as alturas diferentes do corrimão.  

Será instalado conforme indicado em projeto, no guarda corpo, e por 
postes, será instalado corrimão em aço galvanizado tubular de 40mm. 

 



15 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 

(PRAÇA) Do Item 15.1 ao 15.2 

 
 

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de 
travamento,(meio-fio de acabamento) nos trechos de término de pavimentações, a 
fim de evitar deformações no final da pavimentação.  

Os Meios-fios pré-moldado com dimensões de 1,00 de comprimento x 
0,30m de altura e largura de 0,10m de base deverão apresentar as superfícies 
planas e com arestas retilíneas. Esta largura se deve ao padrão atual encontrado 
no mercado local. Deverão ser assentados e rejuntados. 

 
Do Item 15.3 ao 15.7 

 
As peças de paver destinado a pavimentação dos passeios terão a 

espessura de 6 cm, e as de acesso de veículo terão espessura de 8cm, sendo 
ambas confeccionadas com fck mínimo de concreto de 35 Mpa. O paver terá 
processo de fabricação vibro-prensado. O paver será de cor natural.  

Será feita uma sinalização tátil no piso para deficientes visuais, com 
largura de 40cm para tátil direcional e alerta, na cor vermelha, devendo ser 
utilizado para isto duas peças de paver com largura de 20cm cada peça, conforme 
detalhes em projeto, admitindo para estas peças o processo de forma “dormida”, 
sendo que as medidas para as lajotas direcional e de alerta e formado do relevo 
deverão estar de acordo com a NBR 9050.  

Com respeito as lajotas hexagonais, estas terão espessura de 8cm, com 
fck mínimo de 35Mpa. A forma da lajota em planta, deverá ser de um hexagonal 
regular inscrito em uma circunferência de 25 cm de diâmetro.  

No recebimento deverão ser verificadas se as dimensões atendem as 
exigências previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos 
que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade 
do pavimento. 

 
16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (PRAÇA) 

 
 

Item 16.1.1 ao 16.4.5  
A instalação de toda praça sairá do Quadro de Disjuntores 01, que esta 

situado dentro do camarim. 
 

Igual ao item 6 
 

 

LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES 
 

Será subterrâneo com cabo de cobre e isolamento 1Kv, foi projeto 
obedecendo a queda de tensão, aonde serão protegidos por eletrodutos 



corrugado de PEAD, identificado por fita plástica de condutores de eletricidade, 
enterrados a 30cm do nível do solo, com caixas de passagem subterrâneas 
conforme distribuição indicada nas plantas do projeto.  

 
 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
 

A iluminação será efetuada por luminárias com lâmpadas vapor metálico de 
400W, acionadas por rele fotoelétrico instalado em cada um dos postes. 

 
CÓDIGOS DE CORES 

 
De acordo com o que estabelece, a identificação dos condutores pela CÔR 

deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 

Fase R  - Preto  
Fase S  -  Branco ou Cinza 
Fase T  - Vermelho 
Neutro - Azul Claro 
Proteção - Verde ou verde-amarelo 

 
 

ELETRODUTOS 
 
 

Os eletrodutos entre os postes deverão ser de pvc corrugado PEAD.  
O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o 

diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo.  
Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo.  
Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua 

de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem 
enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso 
interferir na tubulação. 

 
 

ATERRAMENTO. 
 

O valor da resistência de terra deverá ser mantido inferior a 25 Ohms, em 
qualquer época do ano. O condutor de aterramento deverá ser curto e retilíneo 
quanto possível, sem emendas e não deverá ter dispositivos que possa causar 
sua interrupção.  

Todas os postes deverão ser aterradas por condutores conforme 
especificado nas plantas do projeto. 

 
17 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PRAÇA) 

 
17.1 Placa de Regulamentação e ou Advertência Vertical com Posta de Aço 
Galvanizado 

 



A sinalização vertical das vagas reservadas será por placas de 
regulamentação, essas deverão estar posicionadas de maneira a não interferir 
com as áreas de acesso ao veículo, e na circulação de pedestres, conforme local 
designado em projeto. As vagas reservadas utilizaram a placa com o sinal de 
regulamentação R-6b “Estacionamento Regulamentado”, conforme Resolução 
308/08 – Contran.  

A borda inferior das placas instaladas deve ficar a uma altura livre entre 
2,10 m em relação ao solo.  

As placas deverão ter os padrões definidos pela Legislação de Trânsito 
Vigente e Normas Brasileiras, no que diz respeito a especificação, cores e 
letreiros.  

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, 
do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 
1,50 mm, bitola #16. Devem conter pintura totalmente refletiva.  

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço para 
sinalização viária. As colunas de sustentação deverão ser de aço 
galvanizado diâmetro de 11/2”, espessura  

da parede de 3mm e com 3 metros de comprimento. As colunas de sustentação 
deverão ser fixadas em bases de concreto.  

NOTA: não será admitido adesivamento nas placas de sinalização. 
Abaixo modelo de placa de estacionamento para pessoa com 
deficiência e para 

pessoa idosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 Pintura de Faixa para Vaga Especial 
 

Terá uma vaga reservada para pessoa com deficiência (PCD) e uma vaga 
para pessoa idosa, ambas em 45º entre elas há um espaço adicional de 
circulação com 1,20m de largura ao longo de toda a vaga até o rebaixo da 
calçada. Essas vagas deverão ser demarcadas com o símbolo internacional de 
acesso e a descrição de idoso sendo aplicado na horizontal (pintura no chão) e 
vertical com placa. A pintura das vagas preferenciais deverá obedecer às 
dimensões da figura abaixo. Observar as cores das faixas, bem como o símbolo 
internacional de acesso e a descrição de idoso.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 PAISAGISMO (PRAÇA) 
 

18.1 Grama Esmeralda em Leiva 
 

Todos os canteiros representados no projeto receberão grama 
esmeralda (Zoysia japônica), grama de folhagem fina, cor verde acinzentado, 
se desenvolve bem em climas quentes, fácil manutenção, requer pouca poda 
ideal para canteiros. Seu plantio se dará por leiva (placas de grama), essas 
devem estar perfeitamente justapostas, socadas para favorecer uma melhor 
fixação e levemente umedecida antes da colocação. Deve ser 
abundantemente irrigado após o plantio. 

 
19 COMPLEMENTAÇÕE

S (PRAÇA) 19.1 Banco 

Plástico Reciclado 

 
Será colocado banco em plástico reciclado, com dimensão de 1,80m 
de largura. 
Dever ser de material durável, resistente a corrosão e chuva. 
O produto comprado deve acompanhar manual de montagem. 
O material deve ser livre de manutenção e pinturas  
Deve vir na coloração semelhante à madeira natural nas partes de 

acento e encosto. As partes de suporte devem ser na cor preta.  
 
 
 



 

 

19.2 Lixeira Dupla Confeccionada em Polietileno 
 

Lixeira dupla confeccionada em polietileno na cor cinza e verde, 
pedestal confeccionado em aço galvanizado Ø 2", pintura epóxi cor preta, 
capacidade de 50 litros cada lixeira, fixação - parafusado em base de 
concreto. (fornecimento e instalação) 

 
19.3 Mapa Tátil Braille/Relevo Acrílico 

 
É uma representação visual e tátil que serve para a orientação e 

localização de alguns lugares ou rotas. Deve ser construído de forma a 
permitir o acesso, alcance visual e manual. Será confeccionada uma base 
em concreto para a fixação de um mapa tátil braile em acrílico (0,45 m x 
0,85m). Para a confecção desse mapa, a empresa deverá solicitar o arquivo 
em dwg ou pdf do projeto da praça. Cores a serem utilizadas, letras e pontos 
em preto ou branco, e o fundo em cristal ou branco. Sua fixação deverá ser 
feita com fita dupla face para fixação permanente. Abaixo segue desenho da 
base de concreto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 LIMPEZA 

DA OBRA 20.1 

Limpeza final 

da obra 

 
- Reparos e limpeza geral da obra 

 
Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos 

e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, 
reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem ônus 
para o CONTRATANTE, danificados por culpa da CONTRATADA, danos 
estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou 
trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra.  

Remoção do Canteiro. 



 

 

 
Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada 

das instalações do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral 
das obras e serviços, e de seus complementos. 

 
- Limpeza Preventiva 

 
A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da 

obra e de seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do 
interior da mesma, como no canteiro de obras e serviços e adjacências 
provocadas com a execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar 
poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes. 

 
- Limpeza Final 

 
Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão 
removidos para o bota fora apropriado.  

Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus 
complementos. Posteriormente será feita uma limpeza prévia de 
todos os pisos, paredes, tetos, portas,  

janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão 
neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.  

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, 
respingos e sujeiras da seguinte maneira:  

- Paredes Pintadas, Vidros:  
Utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida 

flanela em água pura e depois flanela seca.  
- Pisos cerâmicos: 
limpeza conforme orientação dos fabricantes/executantes. 

 
Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, 
para se evitar arranhões. 

 
“Em hipótese alguma será permitido a utilização de ácido 

muriático ou qualquer outro tipo de ácido nas limpezas, exceto nos 
casos citados especificamente neste memorial.” 

- Tratamento final 

 
Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços 

deverão ser aplicados produtos para conservação e embelezamento dos 
pisos, das esquadrias, dos vidros, etc. 

 
- Recebimento das obras e serviços:  

 
 

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se 
estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois 
de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida 
toda a documentação exigida neste memorial, serão recebidos 



 

 

provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório 
Parcial, emitido juntamente com a última medição.  

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, 
subsiste na forma da Lei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

ITEM  SERVIÇO  UN QUANTI. 
VALOR 

UNI. 
VALOR 
TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     ∑  
 R$           
6.280,75  

1.1 Abrigo provisório m2 6,00 505,24 
 R$                  

3.031,44  

1.2 
Entrada provisória de energia elétrica aérea 
trifásica 40A. 

un 1,00 1.689,60 
 R$                  

1.689,60  

1.3 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m2 2,50 360,78 
 R$                      

901,95  

1.4 
Locação de obra com uso de equipamentos 
topográficos (inclusive topógrafo e nivelador) 

m2 1.644,41 0,40 
 R$                      

657,76  

2 INFRAESTRUTURA (Palco)     ∑  
 R$         
28.931,79  

2.1 Escavações mecânicas  m3 91,10 38,95 
 R$                  

3.548,35  

2.2 Formas de madeira para concreto - Sapata m2 28,91 118,61 
 R$                  

3.429,02  

2.3 Formas de madeira para concreto - Pilar m2 70,90 92,60 
 R$                  

6.565,34  

2.4 Armaduras         

2.4.1 
Armadura CA-50  - 8.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Sapata 

kg 255,80 10,70 
 R$                  

2.737,06  

2.4.2 
Armadura CA-50  - 10.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) -Sapata 

kg 11,79 8,58 
 R$                      

101,16  

2.4.3 
Armadura CA-50  - 12.5MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Sapata 

kg 126,96 7,47 
 R$                      

948,39  

2.4.4 
Armadura CA-60 - 5.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Pilar 

kg 121,40 13,91 
 R$                  

1.688,67  

2.4.5 
Armadura CA-50  - 10.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) -Pilar 

kg 187,81 8,46 
 R$                  

1.588,87  

2.4.6 
Armadura CA-50  - 12.5MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Pilar 

kg 98,04 7,29 
 R$                      

714,71  

2.4.7 
Armadura CA-50  - 16.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Pilar 

kg 178,30 6,50 
 R$                  

1.158,95  

2.5 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Sapata 

m3 10,27 434,92 
 R$                  

4.466,63  

2.6 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Pilares 

m3 4,82 411,75 
 R$                  

1.984,64  

3 SUPRAESTRUTURA (Palco)     ∑  
 R$         
51.380,57  

3.1 Formas de madeira para concreto - Viga m2 168,44 95,71 
 R$                

16.121,39  



 

 

3.2 Formas de madeira para concreto - Pilar m2 47,41 92,60 
 R$                  

4.390,17  

3.3 Formas de madeira para concreto - Laje Maciça m2 1,42 172,51 
 R$                      

244,96  

3.4 Armaduras         

3.4.1 
Armadura CA-60 - 5.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Viga e Pilar 

kg  246,60 13,91 
 R$                  

3.430,21  

3.4.2 
Armadura CA-50  - 6.3MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Viga e Pilar 

kg 77,90 11,60 
 R$                      

903,64  

3.4.3 
Armadura CA-50  - 8.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Viga e Pilar 

kg  69,50 10,61 
 R$                      

737,40  

3.4.4 
Armadura CA-50  - 10.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Viga e Pilar 

kg 416,80 8,46 
 R$                  

3.526,13  

3.4.5 
Armadura CA-50  - 12.5MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Viga e Pilar 

kg 150,00 7,29 
 R$                  

1.093,50  

3.4.6 
Armadura CA-50  - 16.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Viga e Pilar 

kg 211,10 6,50 
 R$                  

1.372,15  

3.4.7 
Armadura CA-50  - 10.0MM(fornecimento, corte, 
dobra e colocação) - Laje Maciça 

kg 12,77 6,56 
 R$                        

83,77  

3.5 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Viga 

m3 10,01 409,36 
 R$                  

4.097,69  

3.6 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Pilar 

m3 3,93 411,75 
 R$                  

1.618,18  

3.7 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Laje 
Maciça 

m3 0,11 419,50 
 R$                        

46,15  

3.8 
Laje para cobertura,  SC 100kg/m2, c/ lajota, e 
capa de concreto de 5cm, FCK 25 MPa, com 
escoramento, ferragem negativa e malha pop. 

m2 16,80 80,67 
 R$                  

1.355,26  

3.9 
Laje para piso do palco,  SC 350kg/m2, c/ lajota, e 
capa de concreto de 5cm, FCK 25 MPa, com 
escoramento, ferragem negativa e malho pop. 

m2 128,24 89,48 
 R$                

11.474,92  

3.10 
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 
4mm, incluindo emulsão asfáltica 

m2 5,51 79,15 
 R$                      

436,12  

3.11 Rampa         

3.11.1 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Rampa 

m3 0,71 397,75 
 R$                      

282,40  

3.11.2 Lastro de brita graduada  - para contrapiso rampa m3 0,96 94,83 
 R$                        

91,04  

3.11.3 
Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 
14x19x39cm, com espessura de 14cm (17cm 
acabada) 

m2 1,00 75,49 
 R$                        

75,49  

4 FECHAMENTOS / REVESTIMENTOS (Palco)     ∑  
 R$         
18.531,72  

4.1 
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados com 
espessura de 14cm  (17cm acabada) 

m2 77,28 138,51 
 R$                

10.704,05  



 

 

4.2 Vergas e contra-vergas  m 7,80 45,59 
 R$                      

355,60  

4.3 Chapisco m2 196,23 3,75 
 R$                      

735,86  

4.4 Reboco  m2 196,23 31,17 
 R$                  

6.116,49  

4.5 Azulejos 25x35  - Reverstimento cerâmico m2 10,65 58,19 
 R$                      

619,72  

5 COBERTURA (Palco)     ∑  
 R$           
3.158,48  

5.1 Estrutura em madeira para telha de fibrocimento m2 14,18 18,39 
 R$                      

260,77  

5.2 
Telha de Fibrocimento Ondulada 6 mm, 
fornecimento e instalação 

m2 14,18 37,15 
 R$                      

526,79  

5.3 
Calhas em chapa em Aluzinco 0,5mm, 
desenvolvimento 50cm 

m 19,16 59,26 
 R$                  

1.135,42  

5.4 
Rufos em chapa em Aluzinco 0,5mm, 
desenvolvimento 25cm 

m 39,16 31,55 
 R$                  

1.235,50  

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Palco)     ∑  
 R$         
11.525,17  

6.1 Ramais entrada         

6.1.1 
Mureta pré moldada padrão celesc, completa 
(caixa de medidor, disjuntor 70A, dps), 
fornecimento e instalação. 

un 1,00 1.997,70 
 R$                  

1.997,70  

6.1.2 
Eletroduto ferro galvanizado 1 1/2"  (no poste da 
celesc até caixa de passagem) (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto. 

m 8,00 45,14 
 R$                      

361,12  

6.1.3 
Conector cunha para cabo #25mm2 (fornecimento 
e instalação), Conforme projeto. 

un 8,00 19,77 
 R$                      

158,16  

6.1.4 
Caixa de passagem padrão celesc (65x41x80)   
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 2,00 429,50 
 R$                      

859,00  

6.1.5 
Tampa de ferro fundido 125kn, fornecimento e 
instalação.   

un 2,00 285,37 
 R$                      

570,74  

6.1.6 
Haste de cobre 5/8"x3,0m (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 5,00 57,68 
 R$                      

288,40  

6.1.7 
Eletroduto PEAD 1 1/2"  (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

m 9,00 10,50 
 R$                        

94,50  

6.1.8 
Fita sinalisadora de passagem de eletroduto de 
energia, (fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

m 9,00 5,23 
 R$                        

47,07  

6.1.9 
Cabo de cobre #25mm2 - 1kv, (23m x 4) 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

m 92,00 15,26 
 R$                  

1.403,92  

6.1.10 
Cabo de cobre nú #16mm2 (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

m 15,00 15,06 
 R$                      

225,90  

6.1.11 
Caixa de passagem 20x20x25 (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 2,00 57,08 
 R$                      

114,16  



 

 

6.1.12 
Escavação manual de valas  (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto.  

m3 1,04 76,99 
 R$                        

80,07  

6.1.13 
Reaterro de vala com compactação mecanizado  
(fornecimento e instalação). Conforme projeto.  

m3 1,04 58,39 
 R$                        

60,73  

6.2 Quadro de Distribuição         

6.2.1 
Quadro de disjuntores para 18 disjuntores com 
barramento trifasico. (fornecimento e instalação) 
Conforme projeto 

un 1,00 523,10 
 R$                      

523,10  

6.2.2 
Quadro de disjuntores para 12 disjuntores com 
barramento trifasico (Palco). (fornecimento e 
instalação) Conforme projeto 

un 1,00 385,93 
 R$                      

385,93  

6.2.3 
Disjuntor monopolar 10A a 30A, (fornecimento e 
instalação) 

un 7,00 20,52 
 R$                      

143,64  

6.2.4 Disjuntor tripolar 63A, (fornecimento e instalação) un 1,00 179,63 
 R$                      

179,63  

6.2.5 
Caixa de passagem 40x40 aterramento 
(fornecimento e instalação) 

un 1,00 201,75 
 R$                      

201,75  

6.2.6 
Cabo de cobre nú #16mm2 (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

m 15,00 15,06 
 R$                      

225,90  

6.2.7 
Haste de cobre 5/8"x3,0m (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 3,00 57,68 
 R$                      

173,04  

6.3 Iluminação e Tomadas  do Palco         

6.3.1 
Ponto de tomada 2P+T (caixa, eletroduto, fios e 
tomada c/ placa, (fornecimento e instalação), 
conforme projeto   

un 8,00 167,63 
 R$                  

1.341,04  

6.3.2 
Ponto de tomada 2P+T #10,0mm2 - PALCO (caixa, 
eletroduto, fios e tomada c/ placa, (fornecimento 
e instalação), conforme projeto   

un 3,00 205,10 
 R$                      

615,30  

6.3.3 
Ponto de luz ( caixa, eletroduto, fios, 
INTERRUPTORES, (fornecimento e instalação), 
conforme projeto  

un 2,00 142,85 
 R$                      

285,70  

6.3.4 
Ponto de luz FOTOELÉTRICO ( caixa, eletroduto, 
fios, SEM INTERRUPTORES, (fornecimento e 
instalação), conforme projeto  

un 5,00 101,12 
 R$                      

505,60  

6.3.5 
Rele fotoelétrico, (fornecimento e instalação), 
conforme projeto  

un 1,00 36,59 
 R$                        

36,59  

6.3.6 
Luminária tipo calha  com lâmpada de 
fluorescente 2x40W (fornecimento e instalação), 
conforme projeto. 

un 1,00 123,58 
 R$                      

123,58  

6.3.7 
Luminária Globo vidro leitoso/ Plafonier 
/bocal/Lampada compacta, (fornecimento e 
instalação), conforme projeto 

un 2,00 87,15 
 R$                      

174,30  

6.3.8 
Luminária arandela, (fornecimento e instalação), 
conforme projeto 

un 4,00 87,15 
 R$                      

348,60  

7 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA 
(Palco) 

    ∑  
 R$           
1.401,85  

7.1 Alimentação - PVC rígido soldável         



 

 

7.1.1 Joelho 90º soldável 25mm  un  2,00 8,25 
 R$                        

16,50  

7.1.2 Tubo de PVC 25mm  m 5,81 8,87 
 R$                        

51,53  

7.1.3 
Caixa d'água 500L (com barrilete, acessorios,etc. 
fornecimento e instalação) 

un 1,00 650,40 
 R$                      

650,40  

7.2 Água fria - Metais         

7.2.1 Registro de Gaveta c/ canopla cromada - 3/4'' un 1,00 57,55 
 R$                        

57,55  

7.2.2 Válvula esfera 1.1/2" un 1,00 109,93 
 R$                      

109,93  

7.2.3 Válvula esfera 1" un 1,00 76,63 
 R$                        

76,63  

7.2.4 Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2''  un 1,00 234,17 
 R$                      

234,17  

7.3 Água fria - PVC rígido soldável         

7.3.1 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 32 mm - 
1" 

un  2,00 4,61 
 R$                          

9,22  

7.3.2 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 50 mm - 
1.1/2" 

un 2,00 8,35 
 R$                        

16,70  

7.3.3 Joelho 45 soldável 40mm  un  1,00 11,75 
 R$                        

11,75  

7.3.4 Joelho 90º soldável 50mm un  1,00 10,86 
 R$                        

10,86  

7.3.5 Joelho de redução 90 soldável  32 mm - 25 mm un  1,00 5,77 
 R$                          

5,77  

7.3.6 Tubo de PVC 25mm  m 3,96 8,87 
 R$                        

35,13  

7.3.7 Tubo de PVC 32mm  m 0,29 13,98 
 R$                          

4,05  

7.3.8 Tubo de PVC 40 mm m 0,97 12,42 
 R$                        

12,05  

7.3.9 Tubo de PVC 50mm  m 3,16 15,37 
 R$                        

48,57  

7.3.10 Tê de redução 90 soldável  25 mm un 1,00 5,73 
 R$                          

5,73  

7.4 Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão         

7.4.1 
Joelho 90º soldável com  bucha de latão - 25 mm - 
1/2" 

un 1,00 11,98 
 R$                        

11,98  

7.5 Água fria - PVC Acessórios         

7.5.1 Engate flexível plástico 1/2 - 30cm PVC un  1,00 7,85 
 R$                          

7,85  

7.5.2 Torneira de Jardim  25 mm - 1/2" (joelho) un 1,00 25,48 
 R$                        

25,48  

8 
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS 
PLUVIAIS (Palco) 

    ∑  
 R$           
5.904,58  

8.1 Esgoto - Caixa de Passagem          

8.1.1 Caixa de inspeção esgoto simples CE 60x60cm pç. 1,00 173,85 
 R$                      

173,85  



 

 

8.2 Esgoto - PVC Esgoto         

8.2.1 Curva 90 curta - 100mm un  1,00 28,43 
 R$                        

28,43  

8.2.2 Curva 90 curta  - 50mm un  1,00 14,04 
 R$                        

14,04  

8.2.3 Curva 90 curta  - 40mm un  1,00 8,68 
 R$                          

8,68  

8.2.4 Joelho 45 - 100 mm un  1,00 20,26 
 R$                        

20,26  

8.2.5 Joelho 45 - 40 mm un  1,00 7,64 
 R$                          

7,64  

8.2.6 Joelho 90 - 50mm  un  1,00 5,07 
 R$                          

5,07  

8.2.7 
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário PVC 40mm - 
1.1/2'' 

un  1,00 9,22 
 R$                          

9,22  

8.2.8 
Junção simples - 100mm x 50mm - fornecido e 
instalado 

un 1,00 23,27 
 R$                        

23,27  

8.2.9 Luva simples - 100mm un 1,00 11,46 
 R$                        

11,46  

8.2.10 Tubo rígido c/ ponta lisa - 100mm - 4'' m 15,93 19,99 
 R$                      

318,44  

8.2.11 Tubo rígido c/ ponta lisa - 40mm  m 0,99 18,17 
 R$                        

17,99  

8.2.12 Tubo rígido c/ ponta lisa - 50mm -2'' m 1,48 26,19 
 R$                        

38,76  

8.2.13 Tê sanitário PVC - 50mm - 50mm un 1,00 15,73 
 R$                        

15,73  

8.2.14 Caixa Sifonada 150x150x50  un  1,00 36,41 
 R$                        

36,41  

8.3 Ventilação - PVC Esgoto         

8.3.1 Joelho 90 - 50mm un  1,00 5,07 
 R$                          

5,07  

8.3.2 Tubo rígido c/ ponta lisa  - 50mm 2'' m 5,67 26,19 
 R$                      

148,50  

8.4 Conjunto de Fossa e Filtro un  1,00 2.878,10 
 R$                  

2.878,10  

8.5 Pluvial - Caixa de Passagem          

8.5.1 Caixa de areia pluvial sem grelha CA - 60x60cm un 1,00 199,35 
 R$                      

199,35  

8.6 Pluvial - PVC Esgoto         

8.6.1 Curva 90 curta - 100mm un 3,00 28,43 
 R$                        

85,29  

8.6.2 Joelho 45 - 100 mm un 3,00 20,26 
 R$                        

60,78  

8.6.3 Joelho 90 - 100mm  un 2,00 32,62 
 R$                        

65,24  

8.6.4 Tubo rígido c/ ponta lisa  - 100mm - 4'' m 33,21 50,13 
 R$                  

1.664,82  

8.6.5 Tê sanitário 100 mm - 100 mm un  1,00 31,97 
 R$                        

31,97  



 

 

8.6.6 Junção Simples 100 mm - 100 mm un  1,00 36,21 
 R$                        

36,21  

9 PREV. CONTRA INCÊNDIO (Palco)     ∑  
 R$              
182,58  

9.1 
Extintor Incêndio TP Pó Químico 4kg Fornecimento 
e Colocação 

un 1,00 143,96 
 R$                      

143,96  

9.2 Luminária de emergencia 30 leds un 1,00 38,62 
 R$                        

38,62  

10 PISO / FORRO (Palco)     ∑  
 R$           
5.823,00  

10.1 Regularização (e=3cm) de contrapiso m2 125,63 36,84 
 R$                  

4.628,21  

10.2 

Piso cerâmico ANTIDERRAPANTE, 35x35 (ou 
próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com 

argamassa (COR CINZA TIPO CONCRETO) 
m2 13,48 33,98 

 R$                      
458,05  

10.3 
Rodapé cerâmico de 7cm, colado com argamassa. 
(cor gelo) 

m 11,20 5,07 
 R$                        

56,78  

10.4 
Podotátil emborrachado colocado em piso, colado, 
espessura 7mm 

m2 0,58 164,14 
 R$                        

95,20  

10.5 
Forro de PVC em placas, larg. 10cm, esp. 8mm, 
comp. 6m, inclusive estrutura de fixação (cor 
cinza) 

m2 13,48 43,38 
 R$                      

584,76  

11 ESQUADRIAS (Palco)     ∑  
 R$           
3.389,21  

11.1 Janelas          

11.1.1 
J1 - Janela - Maximar - Alumínio para Vidro - c/ 
ferragens - (excluso vidro)   

m2 1,80 526,44 
 R$                      

947,59  

11.1.2 Alçapão de ferro. un  1,00 108,42 
 R$                      

108,42  

11.2 Portas de Alumínio         

11.2.1 
P1 - Porta 0,90x2,10 folha de abrir  - Alumínio 
Veneziana - (fornecimento e intalação - incluso 
ferragens)  (01 unidades) 

m2 1,89 839,39 
 R$                  

1.586,45  

11.2.2 
P2 - Porta 0,90x2,10 folha de abrir  - Madeira 
Semi-Oca - (fornecimento e intalação - incluso 
ferragens)  (01 unidades) 

un 1,00 558,29 
 R$                      

558,29  

11.3 Vidro Comum         

11.3.1 Vidro Fantasia Martelado, espessura 4mm m2 1,80 104,70 
 R$                      

188,46  

12 PINTURA (Palco)     ∑  
 R$           
2.889,48  

12.1 
Fundo preparador para pintura acrílica, um 
demão. 

m2 185,58 2,60 
 R$                      

482,51  

12.2 Pintura acrílica (2 demãos) m2 185,58 12,97 
 R$                  

2.406,97  

13 
INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E 
ACESSÓRIOS (Palco) 

    ∑  
 R$           
1.525,07  

13.1 Água fria - Aparelho         



 

 

13.1.1 

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, 
válvula e engate flexível em plástico e ternoneira 
cromada de mesa (fornecimento e instalação) 

un 1,00 219,44 
 R$                      

219,44  

13.1.2 
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" - 
40mm - 1 1/2" 

un 1,00 463,42 
 R$                      

463,42  

13.2 Componentes no BWC         

13.2.1 
Papeleira (Dispenser para papel toalha), incluso 
fixação. 

un. 1,00 34,82 
 R$                        

34,82  

13.2.2 Dispenser para sabonete liquido un. 1,00 76,15 
 R$                        

76,15  

13.2.3 Papeleira  para papel higienico,  incluso fixação. un 1,00 34,82 
 R$                        

34,82  

13.2.4 
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de 
madeira, dimensõa 50cm x 80 cm (01 unidades) 

m2 0,40 341,51 
 R$                      

136,60  

13.2.5 
Tubo em aço galvanizado  (Barras de apoio PPD  
conforme NBR-9050/2015)  (contempla vaso 
sanitário e lavatório) 

m 3,70 95,84 
 R$                      

354,61  

13.2.6 Porta objetos  (fornecimento e instalação) un 1,00 39,32 
 R$                        

39,32  

13.2.7 
Gancho para Pendurar Utemsílios  (fornecimento e 
instalação) 

un 1,00 26,25 
 R$                        

26,25  

13.2.8 Placa tátil brailler/ para sinalização de ambientes. un 1,00 50,10 
 R$                        

50,10  

13.2.9 
Placa de proteção de impacto nas portas (40 x 90 x 
2 unidades)  

m2 
0,

72 
66,87 

 R$                        
48,15  

13.2.10 Lixeira basculante de pvc 12 litros un 1,00 41,39 
 R$                        

41,39  

14 COMPLEMENTAÇÕES (Palco)     ∑  
 R$           
7.556,18  

14.1 
Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 
(fixado no piso) 

m 26,65 241,53 
 R$                  

6.436,77  

14.2 
Tubo em aço galvanizado (p/ corrimão)  1 1/2" 
(fixado na parede) 

m 11,68 95,84 
 R$                  

1.119,41  

15 PAVIMENTAÇÃO (Praça)     ∑  
 R$       
106.444,53  

15.1 
Meio fio Pré Moldado de concreto 6/10x30x100 
(arredondado),  com fornecimento e instalação  

m 374,04 37,95 
 R$                

14.194,82  

15.2 
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 
6x6x30,  com fornecimento e instalação 
(REBAIXADO) 

m 32,50 36,59 
 R$                  

1.189,18  

15.3 

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER CINZA ESCURO), espessura 6,0 
cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia 
de 8cm 

m2 286,18 68,02 
 R$                

19.465,96  



 

 

15.4 

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER CINZA CLARO), espessura 6,0 cm, 
FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia de 
8cm 

m2 753,39 68,02 
 R$                

51.245,59  

15.5 

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER VERMELHO), espessura 6,0 cm, 
FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia de 
8cm 

m2 122,26 73,79 
 R$                  

9.021,57  

15.6 

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER VERMELHO), espessura 8,0 cm, 
FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia de 
8cm 

m2 73,09 73,12 
 R$                  

5.344,34  

15.7 

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER VERMELHO PODOTATIL / 
DIRECIONAL), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, 
assentados sobre colchao de areia de 8cm, para 
alerta e direcional 

m2 67,59 88,52 
 R$                  

5.983,07  

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça)     ∑  
 R$         
30.642,12  

16.1 Ligação da Iluminação da praça         

16.1.1 
Haste de cobre 5/8"x3,0m (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 5,00 57,68 
 R$                      

288,40  

16.1.2 
Eletroduto PEAD 1 1/2"  (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

m 154,00 10,50 
 R$                  

1.617,00  

16.1.3 
Cabo de cobre 4mm2 - 1kv - ligação entre os 
postes (fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

m 235,40 4,88 
 R$                  

1.148,75  

16.1.4 
Cabo de cobre 6mm2 - 1kv - ligação entre os 
postes (fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

m 188,10 6,53 
 R$                  

1.228,29  

16.1.5 
Escavação das valas para colocação dos 
eletrodutos  (fornecimento e instalação). 
Conforme projeto.  

m3 6,93 76,99 
 R$                      

533,54  

16.1.6 
Reaterro de vala com compactação manual  
(fornecimento e instalação). Conforme projeto.  

m3 6,93 58,39 
 R$                      

404,64  

16.1.7 
Caixa de passagem 20x20x25 (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 12,00 57,08 
 R$                      

684,96  

16.2 Poste 4 Petalas - 9m         

16.2.1 Poste de aço conico continuo de 9,0m  un 3,00 1.668,49 
 R$                  

5.005,47  

16.2.2 
Rele fotoelétrico (um rele para duas luminárias) 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 3,00 36,59 
 R$                      

109,77  

16.2.3 

Luminária tipo pétala fechada, para lâmpada de 
400w  (excluso lampada), grau de proteção IP-64, 
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, 
reflator de vidro plano temperado, refletor de 
aluminio anodizado, (fornecimento e instalação). 
Conforme projeto. 

un 12,00 304,86 
 R$                  

3.658,32  



 

 

16.2.4 
Lampada vapor metalico 400w (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 12,00 125,31 
 R$                  

1.503,72  

16.2.5 
Reator para lampada vapor metalico 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 3,00 126,38 
 R$                      

379,14  

16.2.6 
Ignitor para lampada de vapor metalico 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 3,00 41,89 
 R$                      

125,67  

16.2.7 
Chumbadorde aço para fixação do poste 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 3,00 299,31 
 R$                      

897,93  

16.2.8 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA  (para 
fixação dos postes) 

m3 1,54 527,42 
 R$                      

812,23  

16.2.9 
Cabo de cobre 2,5mm2 isol. 750V,  Dentro do 
postes (fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

m 66,00 2,91 
 R$                      

192,06  

16.3 Poste 2 Petalas - 9m         

16.3.1 Poste de aço conico continuo de 9,0m  un 2,00 1.668,49 
 R$                  

3.336,98  

16.3.2 
Rele fotoelétrico (um rele para duas luminárias) 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 2,00 36,59 
 R$                        

73,18  

16.3.3 

Luminária tipo pétala fechada, para lâmpada de 
400w  (excluso lampada), grau de proteção IP-64, 
acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, 
reflator de vidro plano temperado, refletor de 
aluminio anodizado, (fornecimento e instalação). 
Conforme projeto. 

un 4,00 304,86 
 R$                  

1.219,44  

16.3.4 
Lampada vapor metalico 400w (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

un 4,00 125,31 
 R$                      

501,24  

16.3.5 
Reator para lampada vapor metalico 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 2,00 126,38 
 R$                      

252,76  

16.3.6 
Ignitor para lampada de vapor metalico 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 2,00 41,89 
 R$                        

83,78  

16.3.7 
Chumbadorde aço para fixação do poste 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 2,00 299,31 
 R$                      

598,62  

16.3.8 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA  (para 
fixação dos postes) 

m3 1,02 527,42 
 R$                      

537,97  

16.3.9 
Cabo de cobre 2,5mm2 isol. 750V,  Dentro do 
postes (fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

m 44,00 2,91 
 R$                      

128,04  

16.4 Poste luminaria 1 petala retangular         

16.4.1 

Poste aço tubular 2,50m, com  luminaria 
retangular na cor preto,  com lampada mista de 
160w, grau de proteção IP 54   (fornecimento e 
instalação). 

un 7,00 543,43 
 R$                  

3.804,01  

16.4.2 
Chumbadorde aço para fixação do poste 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

un 7,00 114,98 
 R$                      

804,86  



 

 

16.4.3 
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) FCK=25MPA  (para 
fixação dos postes) 

m3 0,67 527,42 
 R$                      

353,37  

16.4.4 
Cabo de cobre 2,5mm2 isol. 750v, dentro do 
poste(fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

m 35,00 2,91 
 R$                      

101,85  

16.4.5 
Rele fotoelétrico (um rele para duas luminárias)  
(fornecimento e instalação). 

un 7,00 36,59 
 R$                      

256,13  

17 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Praça)     ∑  
 R$           
1.237,06  

17.1 

Placa de Regulamentação e ou Advertência 
vertical com poste de aço galvanizado chumbada 
em sapata de concreto, (fornecimento dos 
materiais e instalação) 

un  2,00 509,13 
 R$                  

1.018,26  

17.2 
Pintura de faixa para vaga especial, com tinta a 
base de resina acrílica para sinalização viária. 

m2 9,69 22,58 
 R$                      

218,80  

18 PAISAGISMO (Praça)     ∑  
 R$           
2.659,20  

18.1 Grama esmeralda em leiva  - Plantio e fertilizantes m2 171,23 15,53 
 R$                  

2.659,20  

19 COMPLEMENTAÇÕES (Praça)     ∑  
 R$           
7.888,41  

19.1 Banco Plástico Reciclado 1,80x0,60 un  8,00 497,03 
 R$                  

3.976,24  

19.2 

Lixeira dupla confeccionada em polietileno na cor 
cinza e verde, pedestal confeccionado em aço  
galvanizado Ø 2", pintura epoxi cor preta, 
capacidade de 50 litros cada lixeira, fixação -  
(fornecimento e instalação) 

un  4,00 363,45 
 R$                  

1.453,80  

19.3 
 Mapa Tátil Braille /Relevo  Acrilico 45X85CM, com 
suporte em concreto. 

un  1,00 2.458,37 
 R$                  

2.458,37  

20 LIMPEZA FINAL     ∑  
 R$           
4.735,90  

20.1 Limpeza Final da Obra m2 1.644,41 2,88 
 R$                  

4.735,90  

            

        TOTAL 
 R$ 
302.087,65  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO   TOTAL  %  1º MÊS  %  2º MÊS  %  3º MÊS  %  4º MÊS  % 

                        

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 R$        
6.280,75  

           
2,08  

 R$        
6.280,75  

     
100,00  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

2 
INFRAESTRUTURA (Palco) 

 R$     
28.931,79  

           
9,58  

 R$      
28.931,79  

     
100,00  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

3 
SUPRAESTRUTURA (Palco) 

 R$     
51.380,57  

         
17,01  

 R$      
25.690,29  

       
50,00  

 R$     
25.690,29  

       
50,00  

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

4 
FECHAMENTOS / REVESTIMENTOS 
(Palco) 

 R$     
18.531,72  

           
6,13  

 R$        
9.265,86  

       
50,00  

 R$        
9.265,86  

       
50,00  

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

5 
COBERTURA (Palco) 

 R$        
3.158,48  

           
1,05  

 R$            
789,62  

       
25,00  

 R$        
2.368,86  

       
75,00  

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

6 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Palco) 

 R$     
11.525,17  

           
3,82  

 R$                     
-    

              
-    

 R$     
11.525,17  

     
100,00  

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

7 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 
FRIA (Palco) 

 R$        
1.401,85  

           
0,46  

 R$            
350,46  

       
25,00  

 R$        
1.051,39  

       
75,00  

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

8 
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS 
PLUVIAIS (Palco) 

 R$        
5.904,58  

           
1,95  

 R$        
2.952,29  

       
50,00  

 R$        
2.952,29  

       
50,00  

 R$                     
-    

             
-    

 R$                     
-    

            
-    

9 
PREV. CONTRA INCÊNDIO (Palco) 

 R$           
182,58  

           
0,06  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$           
182,58  

    
100,00  

 R$                     
-    

            
-    

10 
PISO / FORRO (Palco) 

 R$        
5.823,00  

           
1,93  

 R$                     
-    

              
-    

 R$        
2.911,50  

       
50,00  

 R$        
2.911,50  

      
50,00  

 R$                     
-    

            
-    



 

 

11 
ESQUADRIAS (Palco) 

 R$        
3.389,21  

           
1,12  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$        
3.389,21  

    
100,00  

 R$                     
-    

            
-    

12 
PINTURA (Palco) 

 R$        
2.889,48  

           
0,96  

 R$                     
-    

              
-    

 R$        
1.444,74  

       
50,00  

 R$        
1.444,74  

      
50,00  

 R$                     
-    

            
-    

13 
INSTALAÇÃO DOS APARELHOS 
SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS (Palco) 

 R$        
1.525,07  

           
0,50  

 R$                     
-    

              
-    

 R$           
381,27  

       
25,00  

 R$        
1.143,80  

      
75,00  

 R$                     
-    

            
-    

14 
COMPLEMENTAÇÕES (Palco) 

 R$        
7.556,18  

           
2,50  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$        
7.556,18  

    
100,00  

 R$                     
-    

            
-    

15 
PAVIMENTAÇÃO (Praça) 

 R$   
106.444,53  

         
35,24  

 R$      
26.611,13  

       
25,00  

 R$     
26.611,13  

       
25,00  

 R$     
26.611,13  

      
25,00  

 R$     
26.611,13  

     
25,00  

16 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça) 

 R$     
30.642,12  

         
10,14  

 R$                     
-    

              
-    

 R$        
7.660,53  

       
25,00  

 R$        
7.660,53  

      
25,00  

 R$     
15.321,06  

     
50,00  

17 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Praça) 

 R$        
1.237,06  

           
0,41  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

             
-    

 R$        
1.237,06  

   
100,00  

18 
PAISAGISMO (Praça) 

 R$        
2.659,20  

           
0,88  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$        
1.329,60  

      
50,00  

 R$        
1.329,60  

     
50,00  

19 
COMPLEMENTAÇÕES (Praça) 

 R$        
7.888,41  

           
2,61  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

             
-    

 R$        
7.888,41  

   
100,00  

20 
LIMPEZA FINAL 

 R$        
4.735,90  

           
1,57  

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

              
-    

 R$                     
-    

             
-    

 R$        
4.735,90  

   
100,00  

                        

  SUBTOTAL 
 R$   
302.087,65  

      
100,00  

 R$   
100.872,19  

33,39 
 R$     
91.863,02  

30,41 
 R$     
52.229,28  

17,29 
 R$     
57.123,16  

18,91 

  TOTAL ACUMULADO   
  

 R$   
100.872,19  

33,39 
 R$   
192.735,21  

63,80 
 R$   
244.964,49  

81,09 
 R$   
302.087,65  

100,00 

 
 
 
 

 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018 

 
 

ANEXO II 
 

CONTRATO DE SERVIÇO E FONRCIMENTOS E MATERIAL Nº XXX/2018 
 
CONTRATANTE: Município de Vidal Ramos, doravante denominado 
“Município”, localizado na Avenida Jorge Lacerda, nº. 1180, Centro, CEP 
88443-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.376/0001-34, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Laércio da Cruz, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município. 
 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada “Contratada”, 
estabelecida à Rua XXXXXXXXXXXXX, XXX, no município de XXXXXXXX, 
Estado de XXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
representada neste ato pelo Sr. ............................................... (cargo), Carteira 
de Identidade nº .......................... ..../......, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX.  
 
As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, alterada pela Lei nº. 8883, de 08 de junho de 1994; ao Edital de 
Tomada de Preços nº. xx/2018 do Município de Vidal Ramos/SC e às seguintes 
cláusulas deste contrato: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL: 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato de regime de execução Empreitada por 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para Revitalização da 
Praça Nereu Ramos no Município de Vidal Ramos, com fornecimento de 
material e mão de obra, Contrato de Repasse 832181/2016/MTUR/CAIXA, 
Programa Turismo, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas no edital e 
seus anexos. 
 

 
12. Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Proposta de 
Preços, apresentada nesta Tomada de Preços nº. xx/2018; 
 
1.3. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
Habilitação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO: 
 
2.1.O preço global e irreajustável, a ser pago pelo Município à Contratada em 
razão da execução da obra, prevista na Cláusula Primeira, será de R$ 
xxxxxxxx (xxxxxxxxxx). 
 



 

 

2.2. Não será admitido pagamento adiantado de serviço ou obra não 
realizados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
3.3. Os pagamentos pela prestação de serviços serão devidos, observadas as 
seguintes condições: 
 
a) de conformidade com o cronograma proposto e adimplida a obrigação 
avençada, a Contratada solicitará à Secretaria de Obras a respectiva medição, 
 
b) O pagamento está vinculado ao Convênio assinado com o Federal, 
Programa Turismo/MTUR/CAIXA, e será efetuado de acordo com o 
cronograma físico financeiro, mediante fiscalização e liberação da autorização 
de desembolso por conta da Caixa Econômica Federal após a aprovação dos 
seguintes documentos: 
 
b.1) Relatório de Medição assinado pela fiscalização ou pelo profissional 
responsável da Secretaria de Obras; 
b.2) A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada pelo Município; 
b.3) Apresentação da Relação de empregados (incluindo-se os 
subcontratados); 
b.4) Apresentação da Relação das empresas sub-contratadas; 
b.5) Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS dos empregados 
e dos empregados sub-contratados relativos ao período; 
b.6) Retenção de 11% a título de INSS, atendendo a Lei nº 9.711/98; 
b.7) Retenção de 4% a título de ISS sobre o valor global da obra. 
b.8) Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Obras ou pelo seu designado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
4.1. A despesa com o pagamento da Contratada, correrá à conta do orçamento 
do Município, exercício 2018, classificada na dotação: (142) 
4.4.9.0.5.1.9.9.00.00.00.00.00, (144) 4.4.9.0.5.1.9.9.00.00.00.00.00.   
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
 
5.1. Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas na 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO: 
 
6.1. O Município fiscalizará a execução da obra contratada, nos termos do 
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, podendo para isto valer-se de assessoria ou 
consultoria de terceiros. 
 
6.2. A Contratada, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos 
que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.  
 



 

 

6.3. A fiscalização terá poderes para notificar por escrito a Contratada sobre 
eventuais irregularidades ou falhas verificadas, exigindo-lhe correção, sem que 
disso implique aumento de despesa para o Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. São de responsabilidade da Contratada: 
 
a) a reparação de erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não 
superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município de Vidal Ramos, sem 
qualquer ônus adicional; 
 
b) aceitar acréscimos ou supressões que o Município solicitar, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
 
c) pagar os emolumentos prescritos em Lei e observação de todas as posturas 
referente ao serviço, retirando o alvará para execução dos serviços junto a 
Secretaria de Finanças, informando a data de início e de término da mesma; 
 
d) obedecer a legislação ambiental; 
 
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que 
digam respeito aos serviços contratados e a concreta aplicação da legislação 
em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 
f) efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações 
trabalhistas e demais despesas e tributos pertinentes à obra; 
 
g) refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou 
trabalho defeituoso, executado de forma insatisfatória ou executado fora das 
especificações técnicas; 
 
h) manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as 
pessoas envolvidas nos serviços objeto deste edital, devendo apresentar as 
guias de INSS e FGTS, quando do recebimento das parcelas devidas pelo 
Município, sob pena de rescisão de contrato pelo mesmo; 
 
i) confeccionar e instalar a sinalização necessária conforme especificações do 
Município, estando sujeita a multa a proponente vencedora que não efetuar a 
sinalização solicitada sendo esta uma das condições à liberação da primeira 
medição; 
 
j) informar a Secretaria de Obras, com antecedência mínima de 72 horas, para 
o caso da necessidade de interrupção no serviços básicos;  
 
k) fornecer placas de obra conforme padrões do Município, que deverá ser 
fixado no local da obra assim que esta for iniciada sendo esta, também uma 
das condições à liberação da primeira medição; 
 



 

 

l) pela contratação do pessoal, fornecendo e obrigando o uso de equipamentos 
de proteção individual a seus empregados e aplicar a legislação referente 
higiene, segurança e medicina do trabalho; 
 
m) fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto 
do presente edital, por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 
 
n) manter um Engenheiro Civil na obra, que faça parte do corpo técnico da 
empresa, em regime de visitas, durante a vigência desse instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
8.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a 
proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;  
 
8.2. Efetuar as medições, mensalmente, a partir da data do efetivo início dos 
serviços, consignado no Diário de Obras; 
 
8.3. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos 
seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 
 
8.4. Compete também ao Município, solicitar o afastamento de qualquer 
profissional que não estiver apto as obrigações estabelecidas no contrato ou 
que não tenha comportamento adequado na obra. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
9.1. A Contratada estará sujeita à imputação das penalidades, abaixo referidas, 
conforme decidir o Prefeito Municipal, em caso de inadimplência contratual: 
 
a) ADVERTÊNCIA; 
b) MULTA DE MORA, equivalente a 1 % por cento do valor do contrato por dia 
de atraso injustificado na execução da obra; 
c) MULTA equivalente a 10% do valor total do contrato, por descumprimento do 
contrato, que determine a sua rescisão, ou no caso de rescisão pela 
Contratada, sem justo motivo; 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar ou de contratar com o 
Município pelo prazo de 02 (dois) anos; 
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 
Administração Pública até que seja promovida a sua reabilitação perante o 
Prefeito Municipal, a ser concedido caso a Contratada ressarça o Município por 
prejuízos eventualmente resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
 
9.2. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa. 
 
9.3. O valor das multas aplicadas será deduzido do valor da caução, de 
créditos a que tenha direito a Contratada, junto ao Município, ou cobrado 
administrativa ou judicialmente. 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 
 
10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada 
pela Lei n° 8.883/94; 
b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela 
Administração, com as consequências previstas na cláusula nona; 
c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da 
Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8. 883/94; 
e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, 
alterada pela Lei n° 8.883/94, sem que haja culpa da proponente vencedora 
será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 
houver sofrido; 
f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as 
consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93, 
alterada pela Lei n° 8. 883/94. 
10.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a 
rescisão importará em: 
a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus 
órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
b) declaração de inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida 
de má fé, a juízo do Município. A pena de inidoneidade será aplicada em 
despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade  da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS: 
 
11.1. O prazo para execução das obras objeto do presente contrato será até 
120 (cento e vinte) dias improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força 
maior, a contar da Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga/SC, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer 
medidas judiciais, pertinentes ao presente contrato. 
 
Por concordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes 
contratantes, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas que, igualmente, o assinam. 
 
Vidal Ramos. xx de xxxxxxxxx de 2018. 
 
 



 

 

 
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS    XXXXXXXXXX 
CONTRATANTE       CONTRATADA 
 
 
Testemunha 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018 

 
 

ANEXO III 

 
 
 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

Razão Social:  

____________________________________________________________. 

Endereço: _____________________________________________________. 

Cidade: ________________Estado: __________ CEP: _____________________. 

Telefone: (______) ______________________ Fax: (__) ________________ . 

Nome da pessoa para contatos: 

__________________________________________. 

Telefone: (______) _____________________ E-mail: 

_________________________. 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: 

_______________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: 

___________________________________. 

RG : ___________________________ CPF: ______________________________. 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato 

específico para assinatura do contrato. 

 

Data: 

 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e 

entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso 

essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e 



 

 

assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não 

apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018 

 
ANEXO IV 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

 
Nome da Proponente: 
Endereço: 
Telefone/Fax: 
CNPJ/MF: 
Banco: (BANCO DO BRASIL OU BRADESCO)             Conta Corrente: 
Agência:                                                                                 Cidade: 
* as empresas que não possuem conta nos bancos acima especificados 
deverão atentar-se para a cobrança de TED (Transferência Eletrônica 
Disponível). 

 
Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, 
propomos: 

 
 

Planilha de Preço 
 
 
 
 
 
 
 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, 
encargos e incidências, diretos ou indiretos, houver incidência, não 
importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, obrigações patronais como: salário, férias, 13º 
salário, INSS, FGTS trabalhistas e quaisquer outras que forem dívidas 
relativas aos serviços, serão de inteira responsabilidade da empresa 
vencedora; 
 
Prazo de validade da presente proposta 120 (cento e vinte) dias.  

 
Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, 
não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do 
art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas alterações. 
 
Declaramos que esta empresa está ciente da cláusula 1.4, com relação 
ao inicio da obra. 
 
Data: 
Assinatura: 
Nome: 
RG:                                                                      CPF: 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2018 

 
ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

 

 

Declaro que a empresa _________________ inscrita no CNPJ nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal Sr. 

(a)_________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ CPF nº _________________. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 

8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: A empresa emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na 

condição de aprendiz. 

 

 

_______________________, _______ de 

_________________________ de 2018. 

 

________________________________ 

Representante Legal 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa ________________________, com sede na 

___________________________, C.N.P.J. sob nº 

__________________, representada pelo Sr. 

_______________________, CREDENCIA o Sr. 

_______________________, ______________________(CARGO), 

portador do R.G. _____________________ e C.P.F. nr. 

________________________, para representá-la perante a Prefeitura 

Municipal de Vidal Ramos em licitação na modalidade Tomada de 

Preço n° 02/2018, podendo formular lances, negociar preços e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 

 

NOME: 

R.G.: 

CARGO: 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 
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ANEXO VII 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

(pode ser preenchida para entrega) 

 

A empresa _________________________, com sede a 

____________________________, CNPJ sob nº 

__________________, por seu representante Sr. 

_______________________, RG nr. _________________________ e 

C.P.F. nr. _______________________________, declara que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação. 

 

________________________, ______ de _______________ de 2015. 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 
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ANEXO VII 

 
 
 
 
 
 
Modelo 

 
 
Razão Social da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA. 
 

Para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 68/2015, 
declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi 
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, 
estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
________________, __ de___________ de 2018. 

 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente 
identificada do proponente local da empresa licitante.   
 
 
 
 

 


