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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º  136/2017 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 

PREÂMBULO 

O  MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA, torna público que fará realizar licitação para a 
Execução da OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO 

FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA. O certame está instaurado na modalidade “TOMADA DE 

PREÇOS”, com julgamento pelo “TIPO MENOR PREÇO”. 
 

Tanto a licitação quanto à execução do objeto serão regidos pela Lei N.º 8.666/93, republicada no Diário Oficial. 

Entrega das Propostas 

As propostas serão recebidas, durante o expediente normal da entidade, até a data e hora definidas para a 
abertura da documentação, no seguinte local: 

Comissão de Licitação 

MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA 

Praça Barão de Ayuruoca, 53 

Mar de Espanha - MG 

CEP: 36.640.000 

Abertura da Documentação  
 

A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e 
horário 

Data: 28 de JULHO de 2017 
Horário: 10:00 (Dez horas). 

TEXTO 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - O objeto é a realização da Execução da OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER 

EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA. 

1.2 – A Execução da OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO 
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FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA, de acordo com os especificados no: MEMORIAIS DESCRITIVOS - 
MEMÓRIAL DE ORÇAMENTÁRIO, CÁLCULO e QUANTITATIVOS, planilha com relação de serviços e 
quantidades constantes do ANEXO 1. Os projetos estão disponíveis aos interessados para consulta na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha..  

1.3 - Deverá estar inclusa no preço proposto toda a despesa com mão de obra, materiais, elaboração dos 
projetos necessários para a execução do objeto dentro das normas,  transportes, ferramentas, equipamentos, 
combustíveis, lubrificantes, impostos, taxas, seguros obrigatório ou facultativo, multas ou ainda quaisquer outras 
despesas necessárias para a completa e total realização da obra na forma especificado no presente instrumento 
e no respectivo projeto. 

1.4 – É obrigatórias a identificação do empreendimento com placa segundo o modelo fornecido pela 
EMG/SES/SUS-MG/FES durante o período de duração da obra, devendo ser fixada no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da autorização para início dos trabalhos. O fornecimento e colocação da placa serão por conta 

da empresa CONTRATADA e não será motivo de pagamento específico. 

1.5 - O regime de execução será o de empreitada por Preço Global. 

1.6 – ART – CREA, a empresa contratada deverá providenciar, sem ônus adicional para o MUNICÍPIO todos os 
registros da obra no CREA, antes do inicio da obra. 

1.7 – INSS – de imediato deverá a vencedora providencias a matricula da obra junto ao INSS. 

1.8 – A CONTRATADA deverá compatibilizar a execução do trabalho com as normas e procedimentos de 
preservação ambiental municipal, estadual e federal, conforme o caso. 

1.9 – A CONTRATADA deverá atender, no que for pertinente a execução do objeto. 

2 - DAS DEFINIÇÕES 

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes definições: 

2.1 - PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, entidade que promove a presente licitação. 

2.2 - PROPONENTE , LICITANTE OU CONCORRENTE - Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado 
que venha a apresentar proposta na presente licitação. 

2.3 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Grupo de servidores do Município designados para receber, analisar 
documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas nesta licitação. 

2.4 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, signatária do instrumento contratual para 
execução do objeto. 

2.5 – CONTRATADO: Empresa ou pessoa física que executará o objeto licitado e será signatária do contrato 
com a Administração. 

2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do Município 

2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou contratado para 
acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA 
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3.1- Além de executar o objeto conforme previsto o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à 

CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificado na execução do contrato. 

3.2- Obriga-se também a iniciar os serviços nos 15 dias subseqüentes à data de assinatura do instrumento 
contratual. 

3.3- A CONTRATADA é o único responsável por todas as obrigações fiscais, parafiscais, trabalhistas e 
previdenciárias referentes á sua personalidade jurídica, inclusive as relações empregatícias, se houverem, com 
os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução do objeto contratado. 

3.4 - Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 

outra natureza, entre a CONTRATANTE e prepostos, auxiliares, profissionais ou sócios da CONTRATADA. 

3.5- A CONTRATADA, quando solicitado pela CONTRATANTE, promoverá o afastamento e conseqüente 

substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem descorteses com a FISCALIZAÇÃO 
ou não realizarem o serviço de forma satisfatória. 

3.6 - Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério da CONTRATANTE, o afastamento será imediato. 

4 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do Município por empregado ou empresa 
especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a atribuição de atestar a realização do objeto de 
conformidade com o previsto neste instrumento. 

4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança que não 
atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará, jamais, novação ou alteração do 
que ficou pactuado. 

4.3 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será sempre por escrito, não sendo 
levada em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 

4.4 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui ou reduz a responsabilidade 

exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante a terceiros, por quaisquer irregularidade, os quais, se verificadas, 
não implicarão em co-responsabilidade do Município ou de seus prepostos. 

4.5 – O Município poderá realizar inspeções e medições na obra verificando a compatibilidade da execução com 

os Projetos Técnico e o Plano de Trabalho anexos ao processo nº 136/2017.  Assim, o CONTRATADO deverá 
propiciar, no local de execução da obra, os meios e as condições necessárias para que o Município possa 
realizar inspeções periódicas. 

4.6 – Será obrigatório à elaboração dos diários de obras enquanto durarem os serviços objeto desta licitação e 
sua aprovação pela Contratante. 

5 -  DO PRAZO  

5.1 -  O prazo para execução da obra é de180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da Ordem de Serviço a ser 
emitida pelo Município. 
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5.2 - FICA CONDICIONADO O INÍCIO DA OBRA APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. 

6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR E DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1 - Poderão participar da presente licitação empresas de engenharia cujo objetivo social seja 

compatível com o objeto a ser executado e que atendam a todas as exigências legais para seu 

funcionamento, inclusive no que se refere às normas de segurança e ainda satisfaçam todas as demais 

condições estabelecidas neste instrumento e façam seu cadastro com toda documentação exigida no 

anexo 11. 

6.2 - As empresas terão que se cadastrar no MUNICÍPIO até a data de 26/07/2017, desde que apresentem 

toda a documentação solicitada no ANEXO 11. 

6.3 - Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de acordo com o inciso IV do 
art. 87 da Lei 8666/93 ou suspensas de participar de licitações ou contratar com esta Administração nos termos 
do inciso III do mesmo artigo. 

6.4 - Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente formados, ou em formação, ou 
de grupos de empresas.  

6.5 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do Município ou os membros da 
Comissão da Licitação. 

7. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1 - Para se habilitarem à licitação os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:  
a - Certidão de Cadastramento, emitida pela Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, válida na 
data determinada para  abertura do envelope  DOCUMENTAÇÃO; 
b – Documento comprovando que licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega das 
propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, que será o Responsável Técnico pela obra, detentor de certidão ou atestado, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado que deverá ser anexada à documentação, 
acompanhada de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando que já 
realizou serviço de características semelhantes ao objeto da presente. 
c  - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (Lei nº 8.036/90 - art. 27-a); 
d - Certidão Negativa Federal  
e – Certidão negativa de débitos trabalhista “CNDT” 
f - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (s) de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).  ANEXO 4 

g – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação – ANEXO 5.  
h -  Apresentar Atestado de vistoria técnica, fornecida pela Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha/MG, de que a empresa licitante vistoriou os locais onde serão executados os serviços, 
indicando, com isso, para todos os efeitos, ter tomado conhecimento de todos os dados e elementos 

que possam vir a influir no valor proposto e na execução dos trabalhos pertinentes. 
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7.1.1 A VISTORIA SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 DE JULHO À 21 DE JULHO DE 2017, NO 

HORÁRIO DAS 10:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS, SAINDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAR DE ESPANHA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNÍCIPIO PARA O 

LOCAL ONDE SE REALIZARÁ A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A 

SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA. 

7.2 - Para fins de verificação da habilitação dos licitantes a aceitação de certidões ou documentos emitidos 
através da Internet está condicionada a confirmação da autenticidade, pelo Município,  junto ao órgão emissor. 

7.3 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de cópia autenticada, ou 
ainda, cópia acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitação. 

7.4 - No caso de autenticação pela Comissão de  Licitação, os originais dos documentos devem ser 
apresentados à Comissão por ocasião da entrega dos envelopes e serão devolvidos ao licitante no final da 
sessão. 

7.5 – A Documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope com o título: 

  MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA 
  RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

                             PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º  136/2017 
                                TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017 
                             DOCUMENTAÇÃO 

7.6 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à Comissão de Licitação fechado, colado, indevassável 
de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 

7.7 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via. 

7.8  -  A  documentação deverá ser entregue a  Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha. 

8 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 - Será inabilitada a licitante que: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados. 
b) Apresentarem documentos com validade vencida 
c) Apresentar apenas o protocolo de pedido do documento nos respectivos órgãos ou 

repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento 
d) Apresentar documentos de comarcas ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio,  
e) Possuir objetivo social que não autorizem a execução do objeto licitado 

f) Apresentar  documento copiado por fax. 

9 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

91 - A proposta será apresentada em uma única via, preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem 
clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas  

rubricada, contendo o preço conforme modelo do ANEXO 6.  

9.2 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional.  
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9.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as propostas que apresentarem 
validade inferior.  

9.4 - Não podendo ter os seus preços unitários superiores ao do Orçamento Estimativo, conforme  Anexo 

2. 

9.5 -  Tendo um valor orçado de R$239.728,09 (Duzentos e trinta e nove mil setecentos e vinte e oito reais 

e nove centavos). 

9.6 -  A proposta deverá ser apresentada em envelope indevassável e colado com o título: 

 

      MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA 
     RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

                                  PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º  136/2017 
                                  TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017 
                                  PROPOSTA 
 

1O - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 -  A licitação é do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento.  

10.3 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, cancelamento ou 
alterações de preços, ou ainda, modificação nas condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos 
concorrentes.  

10.4 - A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 

a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o instrumento convocatório 
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento convocatório 
d)  condicionem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos neste Edital, ou 
em relação a outras propostas,  
e) se refiram simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas, 
f) contenham divergência de números, dados ou valores, 
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas, 
h) forem ilegíveis, 
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções, 
j) apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal, 
l) preenchidas a lápis, 
m) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias. 

n) Tenha valor da Proposta Global Superior a do orçamento. 

10.5 -  Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente mais de uma 
proposta todas elas serão desclassificadas independente dos preços ofertados. 

10.6 - No julgamento, a Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a proposta com o menor preço 

Global e classificará as demais na ordem crescente dos valores ofertados.  
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10.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com parágrafo 
segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N.º 8.666/93. 

10.8 - Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo critério da Comissão 
de Licitação, poderão ser relevadas. 

11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

11.1 - As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram este instrumento, 
bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos mesmos, deverão ser apresentados ao 

MUNICÍPIO, até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento dos envelopes com os documentos de 
habilitação e proposta de preços. Para isso os interessados deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no 
endereço citado no preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis, no seguinte horário: 

Horário:  12:00 às 16:00 horas nos dias úteis. 

11.2 - Se for de interesse do licitante resposta por escrito, à consulta também deverá ser feita por escrito. 

11.3 - O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem formuladas dentro do 
prazo e condições aqui expostas.  

11.4 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da data de entrega dos 
documentos de habilitação e proposta de preços. 

11.5  - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o licitante: 

 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das obrigações estipuladas no 
presente instrumento. 
 b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os comparou entre si, e que 
obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, 
antes de preparar sua proposta 

12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR AS LICITANTES  

12.1 - A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por uma das seguintes formas:  

a) pelo representante legal do licitante, 

b) por procurador munido do respectivo mandado, 

c) por mensageiro. 

12.2 - Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado aquele que nos atos de constituição 
da empresa está qualificado como tal , este deverá apresentar à Comissão de Licitação, para exame, no ato da entrega, 
documentos de identidade 

12.3 - No caso de procuradores  estes deverão apresentar à Comissão de Licitação, a procuração com firma reconhecida 

em Cartório, que os credencie como representante do proponente, conforme modelo do ANEXO 8. Os outorgados deverão 
apresentar, também,  seus documentos pessoais e os atos de constituição da empresa demonstrando que o outorgante tem 
poderes para outorgar a procuração. 

12.4 - A representação do licitante junto à Comissão de Licitação e em todos os atos do processo licitatório somente poderá 
ser exercida pelo representante legal, especificado no documento de constituição da empresa, ou por procuradores , através 
de instrumento próprio. 
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12.5 - Na hipótese prevista na alínea c do item 12.1 o portador da proposta poderá assistir a sessão pública porém, por lhe 
faltar qualificação, não poderá se manifestar em nome do licitante.  

12.6- Falhas, irregularidade, ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não impedirão a participação 
destas no certame. No entanto, a pessoa inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em 
nome da licitante  durante a sessão, embora esteja garantido o direito de assisti-la.  

12.7 - Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, telefax ou qualquer outro meio de comunicação a distância.  
12.8 – A Prefeitura não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma diversa do estabelecido neste Edital ou 
por seus extravios antes do seu recebimento. 

13 -  DO RECEBIMENTO E ABERTURA  DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

13.1 - Em sessão pública, na data e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação 
receberá os envelopes com a documentação e proposta dos licitantes 

13.2 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da documentação em trabalho 
interno ou  na própria sessão. 

13.3 - Estando todos os licitantes presentes o Presidente da Comissão poderá divulgar o resultado da fase de 
documentação na própria sessão. 

13.4 - Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os licitantes, o 
presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de apresentar recurso com relação à 
decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de habilitação. 

13.5 - Havendo concordância de todos, o presidente da sessão solicitará que se conste em ata que os mesmos 
renunciaram ao direito de interpor recurso contra o resultado da fase de habilitação.  

13.6 - Caso não haja renúncia de todos à licitação será encerrada sem abertura dos envelopes propostas. 

13.7  - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com parágrafo 
segundo do artigo 3º combinado com parágrafo 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 

13.8 - Havendo empate entre várias propostas o desempate será definido através de sorteio. 

13.9 - No caso de sorteio, este será realizado na própria sessão desde que todos os licitantes estejam presentes 
e renunciem ao direito de apresentar recurso com relação à decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de 
julgamento das propostas de preços. 

13.10 - Ocorrendo qualquer das situações em que os ENVELOPES PROPOSTAS fiquem sob a guarda da 
Comissão de Licitação, estes serão rubricado pelos licitantes presentes e no início da sessão programada para 
sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de todos os concorrentes para que verifiquem se 
os envelopes foram violados .  

13.11- Encerrada a licitação a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata da sessão. 

14  - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

14.1 - 0 Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da Lei N.º 8.666/93, devidamente 
fundamentados  
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14.2 - Os licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação dos resultados das fases 
de habilitação e propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da Comissão de Licitação. 

14.3 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal encaminhados através da Comissão de Licitação 
conforme estabelece o § 4º do art. 109 da Lei 8666/93. 

14.4 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação comunicará aos demais licitantes que, 
querendo, poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis contados a partir do recebimento da notificação. 

15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15.1 - O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo do ANEXO 3 a este 
instrumento. 

15.2  Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os documentos de identidade e 
CPF do seu representante legal, signatário do instrumento contratual. 

15.3 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os fornecimentos objetos desta licitação 

sem prévia e expressa autorização, por escrito, da CONTRATANTE 15.4- O adjudicatário firmará com o 

MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo do ANEXO 3 a este instrumento. 

16 - DOS PREÇOS  

16.1 - Serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta. 

16.2 – Os preços são fixos e irreajustáveis por todo o período contratual 

17 - DO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS REALIZADOS 

17.1 -  O preço contratado será pago de acordo com as medições realizadas.  

17.2 –  No último dia do mês será efetuada a medição dos fornecimentos realizados. 
17.3 – O pagamento será efetivado até o dia 20 do mês subsequente, desde que o documento de cobrança seja 
apresentado com no mínimo 10 dias de antecedência acompanhado das Certidões de regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei 
17.4 - Caso o fornecimento seja paralisado por qualquer motivo, também será sustado os pagamentos ainda não 
realizados.  

18 – DA INDICAÇÃO DO RECURSO PARA A DESPESA 
18.1 - As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta da dotação  do orçamento de 
2017: 

02.004.12.122.0003.1034.449051000000-0078 

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1-  São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
19.2 - Ocorrendo recusa do vencedor em apresentar nova proposta ou de assinar o contrato Administrativo 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, garantido o direito  prévio de citação e 
da ampla defesa, serão aplicadas: 



 
 

 10 

19.2.1 - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; 
19.2.2 -  Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 2 (dois) anos com a 
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, a critério da Administração; 
19.2.3 -  Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste  
pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 
19.3 - À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito  prévio de citação e da ampla defesa, serão 
aplicadas as penalidades referidas nos subitens 19.2.1 e 19.2.2., a critério da Administração. 
19.4 – À licitante que não sanear as falhas de sua documentação de habilitação no prazo de 24 horas concedido 
pela Comissão para este fim, garantida a defesa prévia, será aplicada a penalidade de multa no valor 
correspondente a 20% (vinte inteiros por cento) do valor do ajuste se firmado fosse, sem prejuízo de outras 
sanções que se entenderem cabíveis. 
19.5 -  Aplicar-se-ão, também as seguintes penalidades: 

19.5.1 - multa de 30% (vinte inteiros por cento) por inexecução total do ajuste; 

19.5.2 – multa de 20% (vinte inteiros por cento) por qualquer forma de inexecução parcial do  ajuste; 
19.5.3 - multa de 3% (três inteiros por cento) sobre o valor total do pedido não entregue, por dia de atraso, 
limitada até 15% (quinze por cento). O período superior a 5 (cinco) dias de atraso configurará inexecução total ou 
parcial do ajuste, com a aplicação de multa de 30% ou 20%, dependendo do caso concreto; 
19.5.4 – multa de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do material entregue se a qualidade do mesmo não 
corresponder ao exigido neste edital, sem prejuízo de sua  substituição. 
19.5.5 – As multa prevista no item 19.5.4 poderá ser aplicadas cumulativamente com as demais multas previstas 
nos itens 19.5.2 e 19.5.3. 
19.6 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
19.7 - O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 
mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha. Não havendo pagamento pela empresa, o 
valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
20.1 - O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor inicial do contrato, 
de acordo com o parágrafo 1º do art. 65, da Lei N. º 8.666/93. 
20.2  - À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame da documentação e das propostas, caberá o 
julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante  obedecendo às disposições aqui 
estabelecidas, bem como decidir as dúvidas ou omissões. 
20.3 - Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais informações fornecidas pelo 
MUNICÍPIO são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se 
omita em outro é considerado especificado e válido. 
20.4 - Nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 esta licitação poderá ser revogada por interesse público ou anulada 
por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 
20.5 - O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas e ainda aditar os 
termos do presente instrumento sem que caiba aos licitantes o direito a indenizações ou reembolso. 
20.6 - O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas subordinadamente às 
condições deste instrumento. 
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20.7 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art 80 da Lei 8.666/93 
20.8 – É único e exclusivo competente para solução de todo e qualquer litígio decorrente deste procedimento, o 
Foro da Comarca de Mar de Espanha. 

Mar de Espanha, 07 de JULHO de 2017 

 
         __________________  
         Rafael de Souza Lanini 

      Presidente 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA                                                            
ESCOPO: Reforma e restauração da Antiga Estação Ferroviária de Mar de Espanha 
LOCAL: Bairro Centro. Município de Mar de Espanha - MG. 
DATA: 23 de junho de 2017. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo explicar o desenvolvimento da obra de reforma e 
restauração a ser executada na Antiga Estação Ferroviária de Mar de Espanha, localizada na Praça 
Governador Valadares, sem número, bairro Centro, através de especificações de materiais e métodos 
de restauração. 
A obra deverá ser executada sem interferir o funcionamento da Estação Rodoviária, podendo ser, na 
plataforma, onde ocorre trânsito rotineiro de pessoas, em horários não comerciais, finais de semana 
ou feriado. Em locais onde não interferira, como a fachada e as salas internas, a obra poderá ocorrer 
normalmente. 

2. OBJETIVO  
 

Execução da obra de CONSTRUÇÃO PARA UMA PISTA DE SKATE, no Município de Mar de Espanha. As 
descrições e quantidades objeto do presente projeto executivo, estão indicadas no mesmo, sendo, 
entretanto necessário uma vistoria in loco para confirmação das declividades e quantidades 
especificadas. 

3. JUSTIFICATIVA 

O espaço encontra-se em estado regular de conservação. As esquadrias estão em bom estado, 
necessitando apenas de pintura e conserto de vidros quebrados. O piso em ardósia será removido e 
substituído por piso cimentício, a fim de remeter à materialidade adequada. O teto, em laje pré-
moldada aparente, material inadequado para bem imóvel patrimonial, foi executado 
equivocadamente, porém protegeu os ambientes internos, tornando-se inviável a sua remoção. As 
luminárias internas em canaleta serão substituídas por luminárias quadradas de sobrepor em led. 
O imóvel atenderá a duas funções: estação rodoviária e secretaria municipal de educação, esporte, 
cultura e lazer. 
Para explicar o procedimento a ser adotado em cada etapa, separamos em oito itens: telhado, 
esquadrias, laje pré-moldada e iluminação, divisórias, pintura, piso, área externa (plataformas) e 
fachada. 
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4. META FÍSICA: 

 
Execução da obra de Reforma e restauração da Antiga Estação Ferroviária, no Município de Mar de 
Espanha, em conformidade com os projetos executivos de arquitetura e elétrico apresentados, 
conforme especificações técnicas anexas ao presente memorial, em 180 dias (06 meses), com as 
descrições e quantidades informadas na planilha orçamentária, em anexo. 
PERÍODO DE CONSTRUÇÃO: O prazo para execução dos serviços será de 180 dias (06 meses), podendo 
ser prorrogado por mais 30 dias corridos, se devidamente justificado o atraso. 
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE INTERVENÇÃO:Construção histórica, confrontando nas quatro fachadas 
com ruas de entorno. Localiza-se em terreno pouco acidentado, no Município de Mar de Espanha – 
MG; em conformidade com os locais indicados nos projetos. 
VALOR DA OBRA: R$ 239.728,09 conforme planilha orçamentária. 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Arquiteta e urbanista Aline Tavares. CAU A111840-4. 
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA: Departamento de Obras e Serviços Públicos da 
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. TELHADO 

Telhas quebradas e madeiramento apodrecido por conta de cupins ou infiltração deverão ser 
removidos e trocados por materiais novos. As telhas que permanecerão deverão ser limpas, através 
de lavagem.  
Telhas onduladas galvanizadas da estação ferroviária serão substituídas conforme as telhas originais. 
Novas telhas ‘sanduíches’ de poliuretano – forro sob telha -na cor azul serão instaladas sobre a 
plataforma rodoviária, já que as existentes se encontram em péssimo estado de conservação. Estas 
deverão caimento de 5%, uma vez que o vão é grande e o espaço necessita de pé-direito alto para 
parada dos ônibus. Ficarão apoiadas sobre mão francesas em ferro com pintura esmalte na cor preto 
fosco. 
Para o anexo existente será instalada cobertura embutida em telha galvanizada, cor natural. 
 

2. ESQUADRIAS 
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a. Retirada das esquadrias 

Para a remoção das esquadrias os vãos deverão ser escorados a, fim de manter sua volumetria, sem 
que a fragilidade das alvenarias danifique os revestimentos aplicados ou cause instabilidade das 
mesmas.  

A remoção das esquadrias remanescentes que serão remanejadas se dará da seguinte forma: 
inicialmente, as bandeiras deverão ser soltas e identificadas de acordo com a nomenclatura definida 
no projeto de restauro. As peças que estiverem em condições de reaproveitamento, após 
identificação, serão armazenadas em local apropriado.  

 
b. ESQUADRIAS EM MADEIRA A RESTAURAR 

Caso seja necessário restaurar alguma esquadria, a retirada das folhas das esquadrias para restauro 
deverá ser cuidadosa e precedida da correta identificação e armazenamento em local apropriado.  
 
2.2.1. Retirada das pinturas oxidadas / craqueladas / descascadas. 

Todas as peças (fixas e móveis) terão as camadas de tinta e/ou vernizes removidas. A retirada dos 
acabamentos existentes deverá ser feita através de limpeza inicial puramente mecânica, com o uso de 
espátulas. Esta poderá ser ajudada por uma limpeza termo-física com o uso de soprador térmico, que 
dilata os materiais diferentemente, provocando a separação dos mesmos. Contudo, o soprador 
térmico se manuseado incorretamente pode causar danos à madeira, motivo pelo qual deverá ser 
utilizado por profissional suficientemente experiente. Não será admitido em nenhuma hipótese o uso 
de maçaricos a gás que, não permitem um controle eficaz em sua operação, e podem queimar a 
madeira. 

Poderá ser executada a decapagem química na remoção das tintas envelhecidas, sendo utilizados o 
PINTOFF, pasta WANDA ou STRIPTIZI. Testes deverão ser realizados para a escolha do produto de 
maior poder decapante. O resíduo do decapante deverá ser removido com solvente do Tipo GTA 007 
ou THINER de primeira qualidade, pois os decapantes costumam deixar resíduos de parafina sobre as 
madeiras prejudicando o tratamento de acabamento a ser dado. 
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Uma vez feito o processo de remoção, será identificada a cor original da esquadria através do 
prospecto, para então ser analisada para o projeto executivo. 

2.2.2. Obturações 

A recuperação de pequena monta, onde houver, de partes de madeira degradada deverá ser 
executada através do seguinte procedimento: estucamento para o preenchimento de pequenas 
lacunas ou falhas, onde o estucado poderá ser executado com uma massa tipo Massa F12 da Viapol, 
na cor que mais se aproxime da tonalidade da madeira. Ou argamassa de epóxi Araltec misturado com 
vermicolita (argila expandida) ou pó de serra da mesma madeira. 

As esquadrias mutiladas para instalação de outros elementos de esquadria (espúrios) serão 
recompostas tendo como base as partes remanescentes originais em boas condições. A recuperação 
das partes faltantes e das novas esquadrias utilizará madeira do mesmo tipo ou similar, secada em 
estufa e em dimensões adequadas ao desenho da esquadria a ser restaurada. 

Todo o trabalho deverá ser realizado em bancadas de marcenaria perfeitamente ajustadas e 
niveladas. 

Na recomposição de frisos boleados as fresas deverão ser perfeitas para a reprodução fiel da 
volumetria do novo friso, sempre de acordo com o modelo original. 

Quando a estabilidade de algum elemento apresentar comprometimento das ligações (respigas, 
pinázios), estas deverão ser desmontadas, limpas, e remontadas utilizando-se cola a base de PVA e 
cavilhas de madeira, para reforço definitivo das ligações ficando a peça em repouso, comprimida por 
“sargentos”, por período não inferior a 24 horas. 

A madeira empregada será sempre de lei, devendo estar seca e desempenada, com veios uniformes e 
sem nós. 

Emendas e/ou acréscimos deverão ser executados por inteiro, não sendo admitidos enxertos ou 
emendas nas madeiras. 

2.2.3 Acabamento em pintura 
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As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer resíduos. 
Todas as imperfeições serão corrigidas com massa plástica.  

Deverão ser feitas amostras para aprovação pela Fiscalização das cores definidas, no Memorial 
Descritivo, para a face interna das esquadrias dos ambientes nobres, obtidas em função das 
Prospecções Estratigráficas. As demais esquadrias serão pintadas na cor branca, exceto pelas que já 
apresentam hoje uma das faces executadas com acabamento em verniz.  

Todas as superfícies a pintar serão protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros 
materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e secagem da tinta. Serão adotadas 
precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à 
pintura (vidros, ferragens, esquadrias, etc.), devendo ser tomadas precauções tais como: isolamento 
(com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.), enceramento ulterior e definitivo, pintura 
com preservador plástico que acarrete a formação de película para posterior remoção, ou outras, a 
critério da Fiscalização. 

Após esta etapa de limpeza, será aplicada uma demão de “PRIMER” selante, conforme recomendação 
do fabricante, a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 

A pintura final deverá ser executada em esmalte sintético acabamento acetinado em 3 demãos. Nos 
casos de superfícies externas (outdoor) que estão expostas à luz solar, a aplicação da tinta deverá ser 
feita sem aplicação de camadas intermediárias, aplicando-se uma ou duas demãos de tinta 
suficientemente diluídas para ancorar no substrato da madeira. Repetindo-se depois, mais duas 
demãos de acabamento.   

Deverão ser usadas tintas já preparadas em fábrica, não sendo permitidas composições. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho (acetinado). 

2.2.4. Acabamento em verniz 

As superfícies de madeira para acabamento em verniz serão previamente lixadas e completamente 
limpas de quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca. Após isto 
receberão duas demãos de seladora para madeira, seguido de lixamento com palha de aço e/ou 
Bombril e nova seladora deverá ser aplicada.  
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Após preparadas, as esquadrias serão executadas pelo menos três amostras de acabamento final para 
ser aprovado pela fiscalização. O material utilizado poderá ser o verniz pré-pigmentado ou gomalac 
importado aplicada com boneca.  

2.2.5 Ferragens 

Conforme verificado no Levantamento e Diagnóstico das esquadrias, há uma variedade de ferragens 
presentes nas esquadrias da edificação, inclusive, empregando conjuntos diferentes para cada face da 
esquadria. Entretanto, a maioria das ferragens apresentam regularidade e características estéticas ou 
funcionais que pressupõem sua conservação. Contudo, o estado de conservação das mesmas 
apresenta, de maneira geral, demandas por cuidados especializados. Em função disto as ferragens 
serão restauradas e mantidas em suas posições originais.  

Sendo assim, todas as ferragens “originais” deverão ser identificadas, a esquadria a que pertencem, 
catalogada e removidas cuidadosamente. Deverão ser ajustadas e limpas, prevendo-se a substituição 
das partes faltantes, danificadas ou comprometidas, por outras do mesmo material, dimensões, 
formato, desenho e acabamento, inclusive se necessário deverão ser fabricadas novas ferragens em 
substituição as que estiverem perdidas.  

Entretanto, elementos que possam apresentam características (linguagem) muito divergentes das 
demais verificadas no ambiente e no conjunto, e que tiverem grande dificuldade de reposição de 
partes e do mecanismo de funcionamento, devem ser avaliados caso a caso. De modo a que quaisquer 
substituições que se façam necessárias sejam previamente aprovados pela Fiscalização.  

Por sua vez, serão descartados os ferrolhos, tranquetas, trancas de sobrepor e outros elementos 
colocados de forma provisória de modo a suprir a deficiência das ferragens “originais”.  As ferragens 
verificadas deverão ser descartadas e substituídas pelas ferragens especificadas no projeto.  

Todas as ferragens deverão ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito.  

Para o assentamento das ferragens remanescentes serão empregados parafusos de qualidade, 
dimensões e acabamentos adequados e idênticos às peças que fixarem.  

A recolocação e fixação das ferragens deve ser acompanhada de cuidados especiais, para que os 
rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços na 
ferragem para seu ajuste. Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de 



 
 

 19 

madeira ou outros artifícios. A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de 
modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

A distribuição das ferragens de fixação deverá ser feita de forma a impedir a deformação das folhas 
onde as mesmas estão fixadas e a localização dos fechos, puxadores, dobradiças e outras ferragens 
devem respeitar a localização existente hoje, de forma a serem evitadas discrepâncias de 
posicionamento ou diferença de nível. 

2.2.6 Vidros das esquadrias 

As esquadrias que apresentarem fechamento em vidro serão mantidas, sendo as básculas superiores 
de janelas e portas. As placas de vidro a serem mantidas deverão ser catalogadas com pincel atômico 
e sua localização deverá ser feita transferindo o desenho e seu dimensional para uma planta de 
arquitetura de forma que as peças voltem para suas posições originais. O passo seguinte é a retirada 
dos rufos e/ou massa de vidraceiro aplicado ao longo dos perfis que os sustentam. As placas de vidro 
serão lavadas e escovadas com cerdas de nylon com solução de água e detergente de Ph neutro, na 
proporção 1:100. 

Durante os trabalhos complementares, as placas de vidro deverão estar convenientemente estocadas 
e embaladas com plástico, tipo bolha, estocadas em lugares secos e ventilados e de modo a serem 
evitados danos às bordas empregando cavaletes apropriados constantes nas Normas, para posterior 
reutilização.  

O transporte das placas de vidro, se necessário, deverá ser feito por pessoal capacitado a este serviço, 
tomando-se o máximo de cuidado para não danificá-las, obedecendo-se a NB-226/ABNT. 

Será terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas, 
pontas salientes, cantos quebrados, cortes em bisel ou quaisquer outros defeitos como trincas ou 
quebraduras. Os vidros deverão obedecer as Especificações da ABNT: NBR-7210/82, NBR-7199/82 e 
EB-92/55. 

As novas placas de vidro a serem instaladas em substituição das danificadas serão em vidro de 3 a 4 
mm de espessura, condizente com o rebaixo dos requadros. As dimensões exatas de comprimento e 
largura serão obtidas através de medições na obra, esquadria por esquadria. Os vidros devem ser 
entregues nas dimensões precisas, evitando-se o seu corte na obra.  



 
 

 20 

O assentamento dos vidros deverá ser executado conforme verificado originalmente. As esquadrias 
que apresentarem conformação de forma a receber baguetes terão de manter o mesmo sistema 
construtivo. As esquadrias que apresentarem sistema de fixação dos vidros em massa de vidraceiro 
terão de fazê-lo com massa dupla, composta de gesso cré e óleo de linhaça, devendo-se acrescentar a 
pintura das folhas sobre a massa de vidraceiro. 

 
3. LAJE PRÉ-MOLDADA E ILUMINAÇÃO 

 
A laje pré-moldada atual, apesar de ter sido uma intervenção equivocada e não registrada,será mantida, 

já que protege os ambientes internos da umidade do telhado e possíveis insetos, funcionando como um 

forro. Será revestida em gesso, material leve, para melhorar o acabamento e pintada em cor clara, a fim 

de melhorar a iluminação. 

As luminárias internastipo canaleta existentes serão removidas e substituídas por luminárias 
quadradas de sobrepor 20x20cm em led, luz fria. 

As luminárias das circulações externas, plataformas rodoviária e ferroviária, que estão em sua maior 
parte quebradas, serão removidas e substituídas por luminárias em ferro fundido, luz morna. Ver 
referência no projeto luminotécnico. As arandelas, em ferro fundido, serão instaladas nos pilaretes, 
com luz morna.Ver referência no projeto luminotécnico. 

As luminárias de piso embutidas serão instaladas no arco central da Estação, após a demolição do piso 
em ardósia, de forma a destacar esta parte da volumetria. 
 
 

4. DIVISÓRIAS 

 
Estão previstas divisórias em tijolo maciço aparente, para separação das salas da secretaria de 
educação, esporte, lazer e cultura, conforme elementos de fechamento existentes. Estas farão parte 
da arquitetura de interiores, para favorecimento estético do local. 
 

5. PINTURA 

a.  RESTAURO DAS ALVENARIAS. 
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O restauro das alvenarias internas, se necessário, deverá compreender as seguintes ações:  

Deverá ser realizado teste de percussão sobre o reboco seguido da demarcação das áreas 

com giz colorido, onde forem identificados som cavo, infiltrações ou áreas pulverulentas. 

O reboco comprometido será demolido de forma a não prejudicar o demais. 

O acabamento final será à base de pintura acrílica, precedido de emassamento e 

lixamento conforme apontado no item de pintura – Ações civis. 

i.  Proteções adequadas 

Antes dos procedimentos iniciais para a recomposição das argamassas e alvenarias, todos os elementos 

como forros, requadros de esquadrias e pisos diversos deverão ser protegidas com plástico preto 

suficientemente amarrado e fixado. Não será permitida a aplicação de qualquer tipo de prego para a 

fixação.  

ii.  Demolições cuidadosas 

As argamassas de emboço e de reboco, que estiverem soltas e/ou degradadas e não apresentarem 

tratamento artístico / decorativo deverão ser demolidas.  

Toda a parte degradada dos revestimentos será removida cuidadosamente, com ponteiros e marretas 

adequados em tamanho, de forma a não impactar sobremaneira a alvenaria existente. Todo o material 

deficiente deverá ser retirado até ser alcançada a superfície compacta e sã da alvenaria. O entulho deverá 

ser imediatamente ensacado e retirado do canteiro, evitando assim acúmulo sobre os pisos. 
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iii.  Tratamento das argamassas que permanecem 

As argamassas que se encontram em bom estado físico, assim como com boa adesão à alvenaria, e que, 

portanto não serão retiradas, deverão sofrer procedimentos de limpeza adequados, a saber: 

A retirada de tintas envelhecidas e descoladas do suporte assim como de partes deterioradas, será 

iniciada com procedimentos de limpeza mecânica, com a ajuda de espátulas e escovas. 

Trincas e fissuras de revestimento deverão receber tratamento especial. Em primeiro, abertas em 

dimensões adequadas. No caso de trincas, o material desagregado em torno deverá ser removido através 

de procedimentos mecânicos de demolição cuidadosos, com a ajuda de um ponteiro pequeno e delgado e 

marreta de dimensões pequenas formando um V na argamassa. No caso de fissuras menores, basta a 

aplicação com pressão de um ponteiro afiado no sentido de apenas escarear as mesmas. Em seguida 

deverão ser preenchidas com argamassa a base de cal /areia, sendo por fim estucadas com pasta de cal / 

Rodopás503d da Rhodia / areia bem fina e peneirada, assemelhando-se ao máximo em textura em 

relação a original. 

Nas alvenarias trincadas, a recomposição dos rebocos, só poderá ser realizada quando for definido o 
procedimento de recuperação estrutural que será conferido por meio da consultoria de projeto à 
obra. 

Nas outras áreas, a recomposição dos rebocos das alvenarias deverá seguir o seguinte procedimento: 
encharcar com brochas de caiação para melhorar a fixação do chapisco (no mesmo traço com areia 
mais grossa). Cuidados deverão ser tomados nos pisos de assoalhos, devendo eliminar sempre o 
excesso de água nestas áreas com panos secos. 

Os rebocos, em que as prospecções estratigráficas apresentarem tratamento decorativo, deverão receber 

tratamento de consolidação através de injeção de adesivo entre a capa rebocada e o substrato, podendo 
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neste caso ser utilizada pasta de cal, pó de mármore ou areia muito fina e vedafix. 

 Recomposição das argamassas e trincas de alvenarias 

O preenchimento de vazios e ocos encontráveis na alvenaria (embrechamento) poderá ser executado 
com a utilização de tijolos e pedaços de pedra argamassados, é o primeiro passo.  

No caso de trincas ou fraturas na alvenaria do substrato, elas poderão ter suas fiadas refeitas nas 
áreas de permanência dessas trincas; ou então costuradas com grampos não oxidáveis. No caso da 
recomposição dos revestimentos argamassados, a argamassa rica em cal e que servirá de 
revestimento deverá ser aplicada em camadas não superiores a 2 cm de espessura. Se for necessária 
mais de uma camada, esta só deverá ser aplicada após secagem e retração da camada anterior. Neste 
caso, deverão ser providenciados, com desempenadeira dentada, sulcos na camada inferior, no 
sentido de incrementar uma ligação mecânica de uma camada com a outra. 

No caso da argamassa necessitar espessura superior a 3,5 cm será obrigatório a utilização de tela 
metálica do tipo deployée, cuja malha e espessura de fio será apresentada para a Fiscalização antes de 
sua aplicação. 

 
6. PISOS 

a. Proteção durante a obra: 

Os pisos e soleiras doespaço, ou seja, ardósia, cerâmica e cimentíceo, inclusive da escada de acesso à 
plataforma, deverão ser protegidos com uma camada de plástico. Nos pontos sob os andaimes e na 
área de influência destes deverá ser aplicado madeirite sobre a proteção do plástico. 
 

b. Calçada 

Será executada calçada adjacente à plataforma ferroviária em dormente e marmorite, em 39 quadros 
de 1,30m (largura) x 1,00m (comprimento). Os dormentes serão tratados com verniz marítimo incolor 
fosco. 
 

7. ÁREA EXTERNA (PLATAFORMAS) 
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As plataformas externas terão seus pisos trocados integralmente por piso cimentíceo, já que verificou-
se in loco que grande maior parte está quebrada.  
Os corrimãos deverão receber removedores químicos para remoção integral da tinta esmalte, em 
seguida todas as áreas serão lixadas quantas vezes forem necessárias até a remoção integral das 
camadas sobrepostas. Após, os corrimões receberão duas demãos de seladora para ferro, seguido de 
lixamento e pintura esmalte acetinada. 
 

8. INSTALAÇÕES 

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto elétrico disponibilizado. A de rede 

estruturada por especialista que tenha acesso à demanda de uso. E os equipamentos de segurança serão 

executados com minha orientação. 

 

9. FACHADA 

a. Limpeza / higienização: 

Devido à localização do prédio em área de concentração de poluentes atmosféricos e por recomendação 

do projeto que indica como revestimento final pintura acrílica e pintura sobre tijolo maciço, todos os 

planos das fachadas deverão ser preliminarmente lavados com solução de água e Detergente de Ph 

neutro, à baixa pressão, não sendo recomendado o início de nenhum trabalho sobre as alvenarias sem a 

conclusão da limpeza nestas áreas e a verificação dos resultados obtidos com a higienização técnica das 

fachadas. 

Haverá escovação com cerdas de nylon, ficando vetado o uso de escovas de aço comumente usadas em 

obras de construção civil.  

Nas áreas onde persistirem crostas e manchas essas deverão ser tratadas através do procedimento de 

limpeza utilizando água nebulizada. 

Neste caso cabe a ressalva de que a diferença entre uma limpeza eficiente, que alcance os seus objetivos 

de retirar a crosta negra afetando ao mínimo a capa superficial e uma limpeza mal conduzida, onde a 

perda final de volumetria do elemento condena todo o processo, se faz nos procedimentos de controle. 

Neste caso cabe a ressalva, de que a limpeza sendo ser adequadamente contralada, a maioria dos 
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entraves que surjam no canteiro podem ser contornados ou resolvidos com maior facilidade. Dessa 

forma, a FISCALIZAÇÃO deverá impor aos executantes da obra um ritmo, liberando apenas alguns 

setores para a execução dos serviços, liberando outros somente após observações e aprovação dos 

resultados obtidos. 

A limpeza técnica deverá ser feita através de água nebulizada, obtida com a ajuda de bicos nebulizadores 

em cerâmica lapidada com adaptação antigotejamento, produzidos pela indústria agrária e avicultora 

(marca Tritec Chimarrão ou similar). Esta é uma forma barata e ao mesmo tempo eficiente de substituir 

os caros equipamentos de atomização de água utilizados em Europa. A nebulização através destes bicos 

trabalha com uma relativamente pequena quantidade de água (cerca de 0,7l por hora/bico), com o 

máximo efeito, provocando uma névoa de água que cai praticamente sem pressão alguma sobre a 

superfície e que possui, devido à fragmentação da gota, uma maior área de superfície – em relação às 

gotas maiores – o que possibilita uma capacidade “molhante” maior e consequentemente, também de 

maior solvência.    

Deverá ser montado um número de artefatos suficientes, com tubo de PVC e bicos nebulizadores. Para 

cada artefato deverão ser empregados dois a três bicos distanciados 40 cm entre si.  

Para se atingir bons resultados com a nebulização, convém que o tratamento seja efetuado por 24 horas 

contínuas. Contudo, as bombas e lavadoras elétricas não costumam aguentar um período tão longo de 

funcionamento, assim, seria conveniente haver mais de uma bomba no local, para que se faça um 

revezamento entre elas.  

Caso necessário poderá, por indicação da FISCALIZAÇÃO, ser incrementado o poder solvente da água 

nebulizada com o uso de um tensoativo. A ação de limpeza dos agentes tensoativos, todos incluídos 

sobre o nome comum de detergentes, é devida à dispersão na água das partículas de sujidade que são 

dificilmente solúveis. Deverá ser usado detergente neutro (Detertec7) a 10%, pincelado diretamente 

sobre a superfície.   

B. Revestimento argamassado - demolições cuidadosas: 

Antes das demolições de revestimento dos planos argamassados, as áreas a serem demolidas deverão ser 

mapeadas, sobre elevações, para fins de registro e deverá passar por testes de percussão para demarcação 

das áreas descoladas.  

Toda a parte degradada dos revestimentos de alvenaria será demolida cuidado-samente, com ponteiros e 

marretas adequados em tamanho e forma a não impactar sobremaneira a alvenaria existente. 
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Todo o material deficiente será retirado até ser alcançada a superfície compacta e sã do revestimento. O 

entulho será imediatamente ensacado e retirado do canteiro, evitando assim que chuvas ocasionais lavem 

os detritos carreando os sais solúveis que se encontram nas argamassas, para o interior do solo. 

c. Recomposição das argamassas: 

O primeiro passo é o preenchimento de vazios e ocos encontráveis nas alvenarias, serão executados com 

a utilização de tijolos e pedaços de pedra argamassados. Se houverem trincas ou fraturas na alvenaria 

(substrato), os tijolos trincados deverão ser removidos das fiadas e recolocando-os com peças similares e 

íntegras, de forma que suas juntas não coincidam com a trinca até então existente.  

Os revestimentos que não puderem ser consolidados serão substituídos por novo revestimento com as 

mesmas características do existente, devendo-se tomar cuidado extra com as texturas do rusticado e dos 

contornos lisos. 

A argamassa de revestimento final, no traço determinado pelos testes laboratoriais e adequados dentro 

do canteiro de obras, deverá ser aplicada em camadas não superiores a 2 cm de espessura. Se for 

necessária mais de uma camada, esta só deverá ser aplicada após secagem e retração da camada anterior. 

Neste caso, deverão ser providenciados, com desempenadeira dentada, sulcos na camada inferior, no 

sentido de incrementar uma ligação mecânica de uma camada com a outra. 

No caso da argamassa necessitar espessura superior a 3,5 cm será obrigatória a utilização de tela 

metálica de malha 3,5 cm x 3,5 cm e fio de aproximadamente 1,6 mm. A tela deverá ser chumbada na 

estrutura suporte em quatro pontos por metro quadrado e, nos cantos, em três pontos por metro linear. 

Sua finalidade além de inibir a retração da argamassa será a de suporte do peso próprio da espessa 

camada de revestimento. 

d. Recomposição dos tijolos maciços: 
 

Os tijolos que encontra-me em estado de decomposição (esfarelando), serão recom-postos com liga de 

barro e cimento, a fim de obter a tonalidade original do tijolo maciço. 

e. Trincas e fissuras do reboco: 

Trincas e fissuras receberão tratamento especial. Em primeiro, abertas em dimensões adequadas: no caso 

de trincas, o material desagregado em torno deverá ser removido através de procedimentos mecânicos de 

demolição cuidadosos, com a ajuda de um ponteiro e marreta de dimensões pequenas; no caso de 
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fissuras menores, basta a aplicação com pressão de um ponteiro afiado no sentido de apenas escarear as 

mesmas. Em seguida deverão ser preenchidas com argamassa compatível com a original (traço e 

granulometria a ser definida a partir dos resultados laboratoriais). As trincas receberão estucatura com 

pasta de cal e areia fina, a trincha.    

f. Pigmentação das argamassas: 

As cores a serem empregadas nas fachadas tiveram origem nas diversas prospecções estratigráficas 

encaminhadas em relatório específico. Para pigmentação dos rebocos novos ou antigos estamos 

apresentando a especificação utilizando Velatura à base de Silicato de Potássio, devendo ser realizados 

testes preliminares do sistema a ser aplicado para aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO. A cor para 

os panos lisos será definida após prospecto das paredes. 

SISTEMA SÍLICO MINERAL: MineraliVelatura - O reboco ideal para o processo de VELATURA não 

poderá ter cores diferenciadas ou manchas quando seco. Esta homogeneidade da cor do reboco é 

fundamental para que não sejam necessárias muitas demãos posteriores da VELATURA MINERALI a 

fim de encobrir estes defeitos. 

O excesso de demãos da VELATURA MINERALI levará a uma diminuição do efeito do processo que é 

a principio é obter um efeito de velatura (transparência). 

Os consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo mudar conforme cada 

tipo de substrato, devido à textura de cada material. Portanto, para maior exatidão, recomenda-se um 

teste prático antes do uso. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, graxa 

ou mofo.  

Por ser quimicamente reativa, a pigmentação de rebocos utilizando bases de silicato, deve ser aplicada 

em no máximo 2 horas. É aconselhável não pintar em presença de sol intenso ou forte vento e sobre 

paredes quentes e a última demão deve ser protegida da chuva, no mínimo 24 horas.  

Na aplicação em áreas com pigmentação antiga em má condição - Remover com-pletamente a 

pigmentação antiga com espátula, escova de cerdas duras ou lixa, limpar a superfície para remover o pó 

resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa umedecido em água, aguardar a secagem. 

Na aplicação em áreas com pigmentação pouco fragmentada - lixar bem a superfície a fim de remover 

completamente o brilho, limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de 

um pano/estopa umedecido em água, aguardar a secagem.  
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Na aplicação em áreas de reboco novo - Aguardar secagem e cura (28 dias), aplicar Fundo 

VelaturaMinerali. 

Na aplicação em superfícies altamente absorventes – Aplicar fundo VelaturaMinerali. 

A formulação com silicato deverá ser aplicada com trinchas e pincéis, em algumas áreas deverá ser 

testado o rolo de lã de carneiro. 

g. FRISOS: 

Os frisos observados nas fachadas são localizados nas sobrevergas, no adorno do peitoril de janelas, logo 

abaixo das cimalhas e nos frontões. 

O restauro das argamassas dos frisos deverá levar em conta os traços verificados por meio das análises 

feitas nestes elementos.  

Todas as recomposições de volumetrias, seja através de moldagem ou modelagem, deverão ser 

documentadas e mapeadas para fins de registro “as built” da intervenção, podendo ser através de 

fotografias com número de localização sobre a elevação das fachadas. 

Serão lavados preliminarmente através de escovação manual para retirada de todas as sujidades, 

principalmente as depositadas nas áreas reentrantes e em seguida será realizada a limpeza técnica 

utilizando o processo de nebulização descrito em item anterior. Neste processo poderá ser utilizado além 

do detergente neutro, o cloro bem diluído (testes deverão ser previamente aprovados) e/ou hipoclorito. 

As trincas de pequena dimensão serão preenchidas conforme já apresentado. As áreas de perdas a serem 

recompostas com argamassa compatível com a original poderão ser executadas de 3 (três) formas 

distintas: 

a) Através de modelagem no local - que se dará através do uso de “carrinhos" de chapa de alumínio com 

espessura condizente com o volume a ser reproduzido. A chapa de alumínio deverá ser previamente 

recortada, de acordo com o perfil do friso a ser recomposto, modelando a volumetria do friso no próprio 

local. Para o correto prumo e nivelamento das áreas recompostas deverão ser utilizadas réguas de 

alumínio que servirão como guias para a passagem dos carrinhos metálicos. 

b) Através de moldagem - recomposição da volumetria perdida por processo de moldagem (moldes de 

borracha / gesso / resina). 
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c) Através de modelagem “in locco” – recomposição da volumetria a ser realizada no local, através da 

habilidade manual do restaurador que modelará os relevos perdidos.  

Por serem elementos em relevo, essas áreas sofrem com processo contínuo de lixiviação, assim, após os 

procedimentos de limpeza, colmatação e reposição de volumetria perdida, toda a superfície deverá 

receber aplicação de “finnus”, que consiste na reposição de uma fina película de argamassa composta de 

cal + adesivo + areia muito fina e bem peneirada. 

Todos os frisos serão pigmentados devendo ser adotado o processo com sistema sílico mineral já 

descrito. A cor a ser utilizada será determinada após prospecto da fachada conforme proposta gráfica 

apresentada no projeto executivo. 

h. ORNATOS: 

I. Limpeza preliminar: 

Deverão ser limpas todas as superfícies dos ornatos, sendo vetado o início dos trabalhos de restauro sem 

os trabalhos iniciais de limpeza e de higienização técnica, removendo-se crostas, excrementos e 

sujidades diversas. 

Limpeza seca - Através de escovas de cerdas naturais, retirando todas as sujidades e excrementos soltos. 

Limpeza com água – limpeza preliminar com solução de detergente neutro a 10% seguida de escovação 

com cerdas de nylon; higienização técnica através do processo de limpeza por nebulização (já descritos 

anteriormente). 

Limpeza localizada - com auxílio de espátulas e bisturis, removendo as incrustações tomando-se 

bastante cuidado para não agredir o substrato, se atendo somente a remoção das incrustações de crostas 

negras e sujidades. 

No caso da limpeza localizada recomenda-se também a utilização de emplastros utilizando detergente 

neutro sem diluição. 

É possível que em alguns casos não seja possível nenhum dos procedimentos de limpeza descritos, sem 

que uma pré-consolidação seja executada antes, sob o risco de uma perda da ornamentação. Nesses 

casos, a serem decididos pela conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO da obra, os procedimentos 

descritos abaixo deverão ser entremeados com os procedimentos de limpeza. 
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Utilizando Hidróxido de Bário - Como procedimentos de pré-consolidação para os casos dos 

ornamentos em pior estado, mas que se deseja preservar, propomos aplicação de hidróxido de bário 

[Ba(OH)2] em solução de 20%.  Sabe-se que o hidróxido de bário em contato com o anidrido carbônico 

do ar forma o carbonato de bário (BaCO3), sal de baixíssima solubilidade em água. Além do mais, se 

dois cristais de calcita - material presente no carbonato de cálcio (argamassa) – se encontram em 

presença de uma solução de hidróxido de bário, se poderá verificar uma parcial substituição do íon Ca++ 

com o Ba++ no extrato mais externo do retículo, o que facilita a re coesão da superfície deteriorada.  

Para facilitar a precipitação do carbonato de bário, pode-se ajuntar à solução de hidróxido de bário cerca 

de 10% de ureia, a qual decompondo-se, fornece amoníaco e anidrido carbônico, sendo que este último, 

colabora na aceleração da carbonatação. 

O ideal seria que o elemento a ser consolidado fosse imerso na solução cerca de um dia, como no nosso 

caso isso não é possível, ele deverá ser envolto em compressa de polpa de papel encharcada na solução 

de bário e devidamente protegida de evaporação com filme de polietileno. Seria importante irrigar o 

emplastro durante toda a jornada.  

Utilizando água de cal reativa – na opção da utilização de água de cal essa deverá ser recolhida das 

caeiras plásticas instaladas no canteiro de obra. A água de cal necessária aos procedimentos de pré 

consolidação é a lâmina que se forma na topo dos reservatórios de pasta de cal. Essa água deverá ser 

recolhida após 30 (trinta) dias do inicio da hidratação e deverá ser pincelada nas áreas da ornamentação 

aplicada, onde se deseja a recoesão de partículas em pulverulência.   

Utilizando resina acrílica – neste caso poderá ser adotado o Primal Ac 33 da HomandHass, aplicado por 

pincelamento na área afetada. 

Os procedimentos de pré-consolidação deverão muitas vezes, serem alternados com os procedimentos 

de limpeza, de acordo com determinações da FISCALIZAÇÃO, já que não existe uma fórmula a ser 

seguida. Assim, é possível que a limpeza iniciada seja interrompida para a pré–consolidação, e que 

depois esta seja retomada.  

ii. Procedimentos de desinfestação: 

A completa desinfestação da flora invasora será feita através da aplicação de um herbicida que poderá 

ser o Tordon 2,4-D da Dow Agro Sciences, aplicado diluído a 50% com o uso de seringa. 

Conjuntamente, far-se-á a desinfestação de liquens e microorganismos com a aplicação de fungicida 

cetrimida em solução a 2% em água, aplicado fartamente por borrifação. Após uma semana da aplicação 
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do fungicida, deverá ser feita limpeza mecânica com escova de cerdas macias e água, para retirada do 

material orgânico. 

Para a retirada da vegetação de maior porte, recomenda-se que esta seja feita apenas depois da ação do 

biocida, quando a planta estiver seca e a sua retirada provocar consequentemente, danos menores. 

iii. Tratamento de telas e ferragens: 

Antes da aplicação das argamassas de revestimento, as ferragens de fixação dos ornatos e telas que 

apresentam oxidação e que não estiverem comprometidas em suas secções estruturais, deverão ser 

limpas com escovas de aço, desoxidadas (lixadas) para posterior aplicação de proteção com polímeros 

inibidores de corrosão de produto antioxidante de fabricação de Ypiranga ou similar, devendo ter 

características de Primer. 

iv. Restauro da ornamentação aplicada: 

Os ornatos serão preliminarmente higienizados conforme descrito anteriormente, visando remover todos 

os restos de pintura antiga que obstruam reentrâncias ou deformem arestas e quinas vivas, incrustações e 

material orgânico aderido.  

Todas as recomposições de volumetrias, seja através de moldagem ou modelagem, deverão ser 

documentadas e mapeadas para fins de registro “as-built” da intervenção, podendo ser através de 

fotografias com número de localização sobre a elevação das fachadas. 

v. Recomposição de ornatos faltantes e de ornatos degradados: 

Os ornatos faltantes ou irremediavelmente degradados por intervenções grosseiras ou ainda inadequadas 

ou por estarem em processo irremediável de degradação deverão ser reproduzidos através de moldes 

tirados de ornatos (pares similares) e que se encontram em bom estado, assim como as falhas nos 

ornatos deverão ser executadas através de modelagem de próteses.  

O traço a ser observado seguirá o resultado dos testes de laboratório, quando da fundição de novo ornato 

ou restauro da ornamentação aplicada.  

Na fundição de novas peças será necessário implementar o processo de cura úmida, obtida com a 

imersão do novo ornato em água durante os primeiros sete dias.  
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vi. Recuperação do modelo: 

Serão realizadas todas as obturações que forem necessárias no modelo com uso de massa de modelagem 

para reconstruir toda a volumetria original. A superfície deverá ser estucada com espátulas e pasta de 

cal, sendo lixada em seguida com lixa fina. Deve-se após o lixamento limpar toda a superfície para que 

não haja nenhuma impureza quando for executado o molde. 

vii. Reprodução do modelo: 

Serão executadas em borracha de silicone, devendo a mesma ser colocada sobre "berço" de gesso para 

que quando manuseada não se danifique deformando-se. 

viii. Execução de novas peças: 

Serão executadas com argamassa no padrão o mais próximo possível do original, obtidas através dos 

testes laboratoriais. 

Será observado se o modelo original possui algum tipo de ferragem ou armadura interna para que se 

possa executar a mesma nos novos modelos.  

ix. Fixação das peças: 

Serão fixadas nos locais originais com uso de adesivos de base de acrílica, tomando-se cuidado para não 

haver escorrimento.  

OBS: Os grampos de latão só serão utilizados em superfícies "soltas" com balanços prenunciados, e 

deverão ser recobertos com a resina epóxi para sua fixação ao substrato. 

x. Restauro de Elementos pouco danificados: 

Será realizada a modelagem artística “inloco” utilizando-se de espátulas de modelagem. Após a 

execução tridimensional da parte faltante e sua cura será realizado lixamento da área recomposta e 

aplicação de estucatura com pasta de cal. 

xi. Recuperação de fissuras e micro fissuras dos ornatos: 

A abertura de trincas será realizada com ponteiros pequenos e delgados e as fissuras de maior dimensão 

abertos com uso de disco de esmeril apropriado e de baixa rotação formando um V na argamassa para 



 
 

 33 

posterior preenchimento com nova argamassa a base de cal pigmentada/areia, sendo por fim estucadas 

com pasta de cal pigmentada / Rodopás503d da Rhodia / areia bem fina e peneirada, assemelhando-se ao 

máximo em textura e cor em relação a original. 

Nos ornatos, frisos, boleados e cercaduras deverá ser prevista a aplicação de “finus” de recobrimento 

que nada mais é que uma película muito fina a base de pasta de cal + adesivo acrílico + pó de mármore 

ou areia bem peneirada + pigmentos minerais, cuja dosagem das partes deverá ser previamente testada 

no canteiro de obras. 

xii. Pigmentação dos ornatos: 

Todos os ornatos, cercaduras de vãos ornamentos, cimalhas e frisos serão pigmentados utilizando o 

sistema de velaturasílico mineral já descrito anteriormente.  

i. PLATIBANDAS 

As argamassas do topo das platibandas e no topo do frontão central do coroamento da fachada, que 

fazem o acabamento da telha instalada nesta, deverão ser integralmente removidas e corrigidas, de forma 

a acrescentar inclinação de 6% voltada para a fiada de telhas.  

O topo da platibanda deverá receber impermeabilização executada inicialmente com Denver primer por 

pincelamento e em seguida 4 (quatro) demãos de Denver Cril + véu de poliéster, seguida da aplicação 

final de mais 4 (quatro) demãos de Denver Cril. Sobre esta são empregadas as telhas francesas. 

A superfície vertical interna (verso da platibanda), terá todo o revestimento argamassado, ainda 

remanescente, removido até a alvenaria em “osso”. O novo recobrimento se dará com uma argamassa 

forte de cimento e areia grossa, traço 1:3 aditivada com Sikanol alvenaria de regularização e sarrafeada. 

As superfícies a impermeabilizar, além de firmes e secas, deverão ser previamente lavadas, isentas de 

pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante e etc. A nova impermeabilização nestes paramentos será 

a base de resina acrílica podendo ser utilizado o sistema Denver Cril que consiste na aplicação de 

“primer” acrílico, quatro demãos de resina Denver, véu de poliéster e quatro demãos finais da mesma 

resina. 

A face frontal da platibanda deverá receber o mesmo tratamento destinado aos panos da fachada.  
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i. Telhas das platibandas: 

As telhas cerâmicas apresentam acúmulo de umidade e de proliferação de musgos dificultando 

estabelecer um padrão que identifique as peças passíveis de reaproveitamento, assim será necessária 

triagem das peças passíveis de serem aproveitadas após a higienização. Para isto, as telhas serão 

cuidadosamente removidas de sua posição. 

Quando as telhas se apresentarem trincadas ou quebradas, essas serão descartadas com o entulho. As 

telhas reaproveitadas serão previamente submetidas a processo de limpeza manual com a utilização de 

escovas com cerdas de nylon. Após a limpeza serão lavadas com água e Detertec7 (100:1) e escovadas 

abundantemente enxague. Após esta lavagem, serão colocadas para secagem ao sol. 

Para atender aos procedimentos acima, a CONTRATADA deverá providenciar reservatórios de água em 

PVC com volume compatível com a quantidade de telhas e localizado em áreas previamente acordadas 

com a FISCALIZAÇÃO. 

As telhas originais e em bom estado deverão ser separadas por lotes por marca, para posterior 

reutilização e deverão ser empregadas concentradas e não misturadas com telhas novas. No processo de 

acondicionamento, as telhas não poderão ser guardadas umas sobre as outras, e deverão ficar na posição 

vertical. 

 

10. PAISAGISMO 

 

O canteiro existente próximo à fachada lateral esquerda será redesenhado e serão plantadas 

espécies de forração baixas, grama e pedras de ornamentação serão utilizadas para demarcar 

área de floração. 

 
Mar de Espanha, 23 de junho de 2017 

 
 

ALINE LIMA TAVARES 

Arquiteta e urbanista 

CAU A111840-4 
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ANEXO 2 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA - MG. 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS. 

                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA. CNPJ: 18.535.658.0001-63. FOLHA Nº: 01/02 

OBRA: REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DATA: 20/06/2017 

LOCAL: BAIRRO CENTRO. MAR DE ESPANHA. FORMA DE EXECUÇÃO:  

REFERÊNCIA: SINAPI:  MAIO 2017, SETOP: MARÇO 2017, MERCADO LOCAL 

(  ) 
DIRET

A 

(  X  ) INDIRETA 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES. BDI 25,00% 

  

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI 

PREÇO 

TOTAL 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 R$   

1.344,93  
        

1.1 SETOP 
IIO-PLA-

005 

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E 
NO VERSO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, 
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE 
VISUAL DO GOVERNO DE MINAS 

unid 1,00 1.075,94 1.344,93 1.344,93 

2     ALVENARIA E REVESTIMENTOS 
 R$ 

24.393,35  
        

2.1 SETOP 
DEM-

ALV-010 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( 
6,70 + 1,55 + 1,05 + 1,10 + 2,15 x 3,47 x 
0,20). 

m³ 8,71 83,63 104,54 910,54 
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2.2 SETOP 
DEM-

REV-005 
DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 

m² 75,00 9,76 12,20 915,00 

2.3 SETOP 
EST-

CON-025 

Material e mão de obra para 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM 
OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 (  3,40 
+ 3,75 + 3,00 + 4,35 + 1,15 x 0,10 x 0,30). 

m³ 0,47 417,27 521,59 245,15 

2.4 SETOP 
ALV-TIJ-

015 

Material e mão de obra para ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM, 
APARENTE ( 3,40 + 3,75 + 3,00 + 4,35 + 
1,15 x 3,47). 

m² 54,31 107,38 134,23 7.290,03 

2.5 SETOP 
REV-

AZU-011 

Material e mão de obra para execução de 
revestimento cerâmico retificado 30x60cm, 
inclusive espaçador de 2mm, para paredes 
dos banheiros: 37,64x3,5=131,74m² 

m² 131,74 64,54 80,68 10.628,78 

2.6 SETOP 
REV-

AZU-015 

Material e mão de obra para 
REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS de 
2 MM, para revestimento cerâmico para 
paredes, cor branco: 37,64x3,5=131,74m² 

m² 131,74 6,93 8,66 1.140,87 

2.7 SETOP 
REV-

CER-010 

Material e mão de obra para CERÂMICA 
ESMALTADA 10 X 20 CM PEI IV, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO, para cozinha: 
8,10x3,50=28,35m² 

m² 28,35 61,47 76,84 2.178,41 

2.8 SETOP 
REV-

LAD-005 

Material e mão de obra para 
REVESTIMENTO COM LADRILHO 
HIDRÁULICO 20 X 20 CM, colorido (patch 
work), para cozinha: =3,40x3,50=11,90m² 

m² 11,90 72,91 91,14 1.084,57 

3     PISOS: 
 R$ 

45.844,38  
        

3.1 SETOP 
DEM-

PIS-015 

Material e mão de obra para DEMOLIÇÃO 
DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, 
GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO 
TOMÉ, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
(37,45x4,10 + 35,25x2,90 + 2,70x0,30x 4 + 
2,70x 0,18x5)=261,44m² 

m² 261,44 16,73 20,91 5.466,71 

3.2 SETOP 
PIS-

CON-015 

Material e mão de obra para CONTRAPISO 
DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, 
SEM JUNTA E = 3,00cm: (37,45x4,10 + 
35,25x2,90 + 2,70x0,30x 4 + 2,70x 
0,18x5)=261,44m² 

m² 261,44 26,83 33,54 8.768,69 

3.3 SETOP 
PIS-CIM-

035 

Material e mão de obra para PISO 
CIMENTADO DESEMPENADO E 
FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 
17 X 30 E = 5 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M, 
com cimento industrial colorido para salas. 

m² 158,92 44,61 55,76 8.861,37 

3.4   
MERCAD

O 

Mão de obra para execução de placa 
cimentícea para execução de piso atérmico, 
aerado, antiderrapante, junta de 5 a 7mm - 
50x50cm, para plataformas externas 

m² 308,09 39,55 49,44 15.231,97 
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3.5 SETOP 
REV-

AZU-015 

Material e mão de obra para 
REJUNTAMENTO, JUNTA de 5 mm, para 
revestimento cimentíceo para piso, cor cinza, 
inclusive espaçador 

m² 308,09 6,93 8,66 2.668,05 

3.6 SETOP 
REV-

POR-012 

Material e mão de obra para execução 
REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 
X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m² 39,22 98,88 123,60 4.847,59 

4     REFORÇO ESTRUTURAL 
 R$ 

10.784,84  
        

4.1 SETOP 
EST-

MET-005 

Material e mão de obra: FORNECIMENTO, 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
EM PERFIS LAMINADOS, W 200x15,0, 
INCLUSIVE PINTURA PRIMER. 

kg 577,50 10,50 13,13 7.582,58 

4.2 SETOP 
FUN-TRI-

070 

Material e mão de obra para execução de 
SOLDA DE TOPO PERFIL METÁLICO 
SIMPLES 

unidade 11,00 165,00 206,25 2.268,75 

4.3 SETOP 
ELE-

PER-010 

Material e mão de obra para PERFILADO 
LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 
X 38 MM: (11x(10x38)=4180mm) 

m 4,18 20,77 25,96 108,51 

4.4   
MERCAD

O 
Material e mão de obra para para execução 
de parafusos de fixação dos pilares e chapas 

unidade 44,00 15,00 18,75 825,00 

5     COBERTURA 
 R$ 

58.375,85  
        

5.1 SETOP 
DEM-

ENG-005 

Mão de obra para DEMOLIÇÃO DE 
ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, 
PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO 

m² 20,00 12,34 15,43 308,60 

5.2 SETOP 
DEM-

TEL-005 

Mão de obra para REMOÇÃO DE TELHA 
METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 

m² 102,34 4,55 5,69 582,31 

5.3 SETOP 
COB-

ENG-010 

Material e mão de obra para execução de 
ENGRADAMENTO PARA TELHA 
METÁLICA ONDULADA 

m² 102,34 64,13 80,16 8.203,57 

5.4 SINAPI 94216 

Material e mão de obra para execução de 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA DUPLA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016, cor azul 

m² 196,86 98,24 122,80 24.174,41 

5.5   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
ESTRUTURA PARA COBERTURA - MÃO 
FRANCESA - EM ARCO DE AÇO PARA 
COBERTURA, COMPRIMENTO 4 M, e vigas 
transversais, conforme projeto 

unidade 11,00 1.000,00 1.250,00 13.750,00 

5.6 SETOP 
COB-

TEL-005 

Material e mão de obra para execução de 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA 
FRANCESA-substituição 

m² 20,00 41,73 52,16 1.043,20 
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5.7   
MERCAD

O 

Mão de obra para execução de CALHA DE 
CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, largura 
= 21 cm, natural 

m 47,10 18,91 23,64 1.113,44 

5.8   
MERCAD

O 

Mão de obra para execução de CALHA DE 
CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, largura 
= 21 cm, cor azul 

m 38,60 18,91 23,64 912,50 

5.9 SETOP 
EST-

MET-100 

Material e mão de obra para MARQUISE EM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM UMA 
ÁGUA, ESPAÇAMENTO ENTRE 
TESOURAS DE 3 A 6 M: 
8,50x2,90m=24,65m² 

m² 24,65 208,86 261,08 6.435,62 

5.10   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
parafuso auto brocante costura 1/4 - 14x7/8", 
para cobertura 

unidade 1.700 0,50 0,63 1.071,00 

5.11   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
parafuso auto brocante - para fixação 12 - 
14x2,3/8", para cobertura 

unidade 900 0,50 0,63 567,00 

5.12   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
parafuso auto brocante - para fixação 12 - 
14x3/4", para cobertura 

unidade 340 0,50 0,63 214,20 

6     INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 
 R$ 

24.456,82  
        

      
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (material e 

mão de obra) 
          

6.1 SINAPI 
74131/00

1 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 
DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

  UNID   1 51,86 64,83 64,83 

6.2 SINAPI 
74131/00

4 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COMPLETO (PARA 18 DISJUNTORES 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
PARA AS FASES, NEUTRO E PARA 
PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI COM BEGE, COM 
PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS) 

  UNID   1 342,85 428,56 428,56 

6.3   
MERCAD

O 
QUADRO DE MEDIÇÃO  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO PADRÃO CM1 

 UNID  1 520,00 650,00 650,00 

6.4   
MERCAD

O 
QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO PADRÃO CM7 

  UNID   1 520,00 650,00 650,00 

      DISJUNTORES (material e mão de obra)           

6.5 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 10A 

  UNID   3 13,38 16,73 50,19 

6.6 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 20A 

  UNID   1 13,38 16,73 16,73 
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6.7 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 16A 

  UNID   1 13,38 16,73 16,73 

6.8 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 20A 

  UNID   4 13,38 16,73 66,92 

6.9 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
25A 

  UNID   4 63,02 78,78 315,12 

6.10 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
20A 

  UNID   1 63,02 78,78 78,78 

6.11 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
10A 

  UNID   2 63,02 78,78 157,56 

6.12 SINAPI 
74130/00

6 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
160A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

  UNID   1 344,54 430,68 430,68 

6.13 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
8A 

  UNID   1 63,02 78,78 78,78 

6.14 SINAPI 
74130/00

3 
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A   UNID   4 63,02 78,78 315,12 

      
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (material 

e mão de obra) 
          

6.15 SINAPI 91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 m  40 6,89 8,61 344,40 

6.16 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 m  350 5,33 6,66 2.331,00 

6.17 SINAPI 83443 
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO 
BRITA COM TAMPA 

  UNID   3 37,76 47,20 141,60 

      
CABOS E FIOS CONDUTORES (material e 

mão de obra) 
          

      

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, 

ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE 

PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR 

DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 

COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS 

          

6.18 SINAPI 91926 #2,5MM² VERMELHO  m  248 2,51 3,14 778,72 
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6.19 SINAPI 91926 #2,5MM² AZUL  m  194 2,51 3,14 609,16 

6.20 SINAPI 91926 #2,5MM² VERDE  m  194 2,51 3,14 609,16 

6.21 SINAPI 91931 #6MM² VERMELHO  m  165 4,54 5,68 937,20 

6.22 SINAPI 91931 #6MM² AZUL  m  82 4,54 5,68 465,76 

6.23 SINAPI 91931 #6MM² VERDE  m  82 4,54 5,68 465,76 

6.24 SINAPI 91925 #1,5MM² VERMELHO  m  406 1,83 2,29 929,74 

6.25 SINAPI 91925 #1,5MM² AZUL  m  268 1,83 2,29 613,72 

6.26 SINAPI 91925 #1,5MM² VERDE  m  268 1,83 2,29 613,72 

      ILUMINAÇÃO E TOMADAS            

6.27 SINAPI 92000 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  UNID   17 18,07 22,59 384,03 

6.28 SINAPI 92008 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  UNID   16 28,99 36,24 579,84 

6.29 SINAPI 92009 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  UNID   9 32,07 40,09 360,81 

6.30 SINAPI 91991 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

  UNID   1 22,44 28,05 28,05 

6.31 SINAPI 92023 

Material e mão de obra para execução de 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

  UNID   19 30,28 37,85 719,15 
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6.32   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
LUMINÁRIA PENDENTE EM FERRO, 
conforme modelo em projeto 

  UNID   22 150,00 187,50 4.125,00 

6.33   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
ARANDELAS DE SOBREPOR EM FERRO 
COM LÂMPADA 9W, luz amarela, conforme 
modelo em projeto 

  UNID   18 200,00 250,00 4.500,00 

6.34   
MERCAD

O 
Mão de obra para Instalação de luminária de 
sobrepor 20x20cm, 18W, branca, 3000kV 

 unid  145 8,00 10,00 1.450,00 

6.35   
MERCAD

O 
Mão de obra para Instalação de luminária de 
piso embutida, luz amarela, 6000kV 

 unid  12 10,00 12,50 150,00 

7     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO: 

 R$   

3.812,75  
        

7.1 SINAPI 72553 
EXTINTOR DE PQS 4KG - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  UNID   6 119,15 148,94 893,64 

7.2 SINAPI 72554 
EXTINTOR DE CO2 6KG - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  UNID   1 399,59 499,49 499,49 

7.3 SETOP 
INC-

LUM-005 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 
IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W 

  UNID   22 66,04 82,55 1.816,10 

7.4 SETOP 
INC-PLA-

035 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 
X 190 MM (SAÍDA) 

  UNID   10 24,32 30,40 304,00 

7.5 SETOP 
INC-PLA-

015 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU 
"S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) 

  UNID   2 24,32 30,40 60,80 

7.6 SETOP 
INC-PLA-

020 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU 
"S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) 

  UNID   1 24,32 30,40 30,40 

7.7 SETOP 
INC-PLA-

005 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 
300 MM 

  UNID   7 23,81 29,76 208,32 

8     INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 
 R$ 

24.308,72  
        

      EQUIPAMENTOS PASSIVOS           

8.1 SETOP 
CAB-

PATCH-
015 

PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, 
CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO 

 CJ  1,00 1.187,71 1.484,64 1.484,64 

8.2   
MERCAD

O 
SWITCH DE 24 PORTAS   UNID   1,00 311,57 389,46 389,46 

8.4   
MERCAD

O 
BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES   UNID   2,00 293,77 367,21 734,42 

8.5   
MERCAD

O 
GUIA DE CABOS VERTICAL. FECHADO   UNID   3,00 79,23 99,04 297,12 
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      CABOS EM PAR TRANÇADOS           

8.6   
MERCAD

O 
CABO UTP CATEGORIA 5E   M   72,00 4,71 5,89 424,08 

8.7 SETOP 
CAB-

CAB-015 

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM 
REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA 

  M   1.290,60 4,71 5,89 7.601,63 

8.8 SETOP 
CAB-

CAB-010 

CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 
OHM, CONDUTOR EM FIO DE CABO 
COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, 
CONDUTOR EM FIO DE 90% 

  M   320,00 4,68 5,85 1.872,00 

      CABOS DE CONEXÃO           

8.9 SETOP 
CAB-

PATCH-
010 

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P 
METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), 
COMPRIMENTO 3 METROS 

 CJ  50,00 26,27 32,84 1.642,00 

8.10   
MERCAD

O 
PLUGUE 100IDC - 4 PARES   UNID   48,00 17,74 22,18 1.064,64 

      TOMADAS           

8.11 SETOP 
CAB-

TOM-010 
TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 SEM 
PLACA PARA CAIXA CONDULETE 3/4" 

 CJ  40,00 36,67 45,84 1.833,60 

8.12   
MERCAD

O 
PLACA 2X4" 1 MÓDULO RJ-45   UNID   16,00 4,90 6,13 98,08 

8.13   
MERCAD

O 
PLACA 2X4" 2 MÓDULO RJ-46   UNID   12,00 4,90 6,13 73,56 

8.14   
MERCAD

O 
CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)   UNID   13,00 2,31 2,89 37,57 

8.15   
MERCAD

O 
PLACA 2X4" PARA TV/SAT   UNID   13,00 4,90 6,13 79,69 

8.16   
MERCAD

O 
CENTRAL PABX 50/300   UNID   1,00 1.068,25 1.335,31 1.335,31 

      CAIXAS E ACESSÓRIOS           

8.17   
MERCAD

O 
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

  UNID   28,00 5,07 6,34 177,52 

      ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS           
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8.18 SETOP 
ELE-

ELE-015 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, 
INCLUSIVE CONEXÕES D = 1", INCLUSIVE 
CONEXÕES 

  M   1,40 13,08 16,35 22,89 

8.19 SETOP 
ELE-

ELE-010 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, 
INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" 

  M   150,00 11,72 14,65 2.197,50 

8.20 SETOP 
ELE-

ELE-025 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, 
INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/2" 

  M   4,00 19,49 24,36 97,44 

8.21 SETOP 
ELE-

CAL-005 

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 
ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM 
COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO 

  M   11,00 52,72 65,90 724,90 

8.22   
MERCAD

O 
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 
50MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

  M   79,10 21,45 26,81 2.120,67 

9     
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ESGOTO 

SANITÁRIO E ÁGUA FRIA 

 R$   

9.103,60  
        

9.1   
DEM-

TUB-005 

Mão de obra para RETIRADA DE 
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DAS REDE DE 
ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC. 

 m  30,00 10,26 12,83 384,90 

9.2   
MERCAD

O 

Mão de obra e material para execução de 
toda a tubulação de banheiros e cozinha, 
conforme normas ABNT  e projeto executivo 

 unidade  1,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 

9.3   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de torneira de 
bancada monocomando 3/4" 

 unidade  1,00 20,00 25,00 25,00 

9.4   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de sifão 
articulado 

 unidade  6,00 20,00 25,00 150,00 

9.5   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de base de 
registro e acabamento, 3/4" 

 unidade  4,00 20,00 25,00 100,00 

9.6 SETOP 
MET-

TOR-030 

Material e mão de obra para instalação de 
TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 
PRESMATIC ANTIVANDALISMO, sensor 
automática 

 unidade  5,00 277,90 347,38 1.736,90 

9.7   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de cuba para 
acessibilidade, para banheiros 

 unidade  3,00 20,00 25,00 75,00 

9.8   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de cuba de 
embutir, para cozinha 

 unidade  3,00 50,00 62,50 187,50 

9.9 SETOP 
LOU-

VAS-010 

Material e mão de obra para instalação 
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA SEM 
VÁLVULA DE DESCARGA 

 unidade  3,00 343,45 429,31 1.287,93 

9.10   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de bacia 
sanitária, sem caixa acoplada e com assento 

 unidade  2,00 50,00 62,50 125,00 

9.11   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de válvura para 
descarga duo, antivandalismo 

 unidade  5,00 30,00 37,50 187,50 
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9.12   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de sifão 
articulado 

 unidade  5,00 20,00 25,00 125,00 

9.13   
MERCAD

O 
Material e mão de obra para instalação de 
ralo cromado 15x15 

 unidade  4,00 40,00 50,00 200,00 

9.14 SETOP 
HID-

DAG-020 

Material e mão de obra para instalação de 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM 
TAMPA 1500 L 

 unidade  1,00 672,50 840,63 840,63 

9.15 SETOP 
ACE-

BAR-010 

Material e mão de obra para instalação de 
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA 
P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) 

 unidade  4,00 235,65 294,56 1.178,24 

10     PEDRAS E PINTURAS: 
 R$  

17.231,33  
        

10.1 SETOP 
PIN-LIX-

005 

Material e mão de obra para LIXAMENTO DE 
PINTURA DE PAREDE . 82 unidades de 
lixas para parede, n° 100 

 m²  246,12 1,69 2,11 519,31 

10.2 SETOP 
PIN-SEL-

005 

Material e mão de obra para PREPARAÇÃO 
de PINTURA EM PAREDES e teto, 
PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR, 
h=3,50m: 
((14,15+5,90+3,35+4,00+3,35+4,00+10,15+3,
36+4,00+9,27) x 4,00)=246,12m² 

 m²  427,65 4,32 5,40 2.309,31 

10.3 SETOP 
PIN-

ACR-015 

Material e mão de obra para PINTURA 
ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM 
MASSA CORRIDA PVA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR, com cor 
confeccionada a definir após prospecto das 
mesmas, h=3,50m: 
(14,15+5,90+3,35+4,00+3,35+4,00+10,15+3,
36+4,00+9,27) x 3,50=215,36 m². 

 m²  215,36 23,30 29,13 6.273,43 

10.4 SETOP 
REV-

GES-005 

Material e mão de obra para 
REVESTIMENTO DE TETOS EM GESSO 
(TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO) 

 m²  212,29 16,94 21,18 4.496,30 

10.5 SETOP 
MERCAD

O 

Mão de obra para pintura acrílica em teto em 
2 Demãos, na cor branco neve, h=3,50m: 
(2,35x3,4)+(4,2x3,4)+(7,35x6,7)+(3,5x4,7)+(2,
5x5)+(3,55x4,7)+(7,3x6,7)+(3,4x6,7)+(3,5x6,7
)= 212,29 m² 

 m²  212,29 3,40 4,25 902,23 

10.6 SETOP 
PIN-LIX-

010 
LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA  m²  50,00 2,37 2,96 148,00 

10.7 SETOP 
PIN-PER-

005 
Reforma e Pintura preservativa esmalte em 
madeira, mínimo duas demãos, para portas 

 m²  50,00 16,66 20,83 1.041,50 

10.8 SETOP 
PIN-PER-

005 
Reforma e Pintura esmalte em madeira, duas 
demãos, para janelas 

 m²  50,00 16,66 20,83 1.041,50 

10.9 SETOP 
MERCAD

O 

Mão de obra para instalação de ardósia 
sobre platibanda do telhado embutido, 
largura=20cm 

m² 10,00 3,00 3,75 37,50 
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10.10 SETOP 
MERCAD

O 
Mão de obra para assentamento de peitoris e 
soleiras 

m² 8,00 10,00 12,50 100,00 

10.11 SETOP 
MERCAD

O 
Mão de obra para montagem de divisórias 
em granito dos banheiros, conforme projeto 

m² 28,98 10,00 12,50 362,25 

11     ESQUADRIAS E VIDROS: 
 R$   

9.394,16  
        

11.1   
MERCAD

O 

Mão de obra para reforma das janelas de 
madeira tipo de abrir, inclusas guarnições 
sem ferragens: 5 (1,00x2,00) + 2 (1,00x0,50) 
+ 1(0,80x0,50) + 2 (0,50x0,80) = 12,12 m² 

m² 12,12 100,00 125,00 1.515,00 

11.2   
MERCAD

O 

Mão de obra para reforma das portas de 
madeira tipo de abrir, inclusas guarnições 
sem ferragens: 4 (0,80x2,75) + 1 (1,00x2,75) 
+ 3(1,20x2,75) + 1(1,85x2,75) = 26,54 m² 

m² 26,54 100,00 125,00 3.317,50 

11.3 SETOP 
DEM-

VID-005 

Mão de obra para RETIRADA DE VIDRO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO 
ENCAIXE 

 m²  51,52 1,83 2,29 117,98 

11.4 SETOP 
VID-FAN-

010 

Material e mão de obra para VIDRO COMUM 
FANTASIA E = 3/4 MM, COLOCADO: 40 
unid (0,20x0,30)=2,40m². 

m² 2,40 73,39 91,74 220,17 

11.5 SETOP 
ESQ-

POR-060 

Material e mão de obra para PORTA EM 
MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, 
PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM 
PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO 
MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E 
MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) 

unidade 2,00 545,38 681,73 1.363,46 

11.6 SETOP 
ESQ-

POR-065 

Material e mão de obra para PORTA EM 
MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA 

unidade 3,00 655,45 819,31 2.457,93 

11.7 SETOP 
ESQ-

FOL-020 

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI 
PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM, 
INTERNAS PARA BANHEIROS 

unidade 2,00 160,85 201,06 402,12 

12     CALÇADA 
 R$   

6.021,93  
        

12.1 SETOP 
PIS-MIT-

005 

Material e mão de obra para execução de 
PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA 
PLÁSTICA 1 X 1 M 

m² 48,88 60,69 75,86 3.708,03 

12.2   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
PEÇAS DE MADEIRA EM DORMENTE 15 X 
8 CM 

m 49,40 37,47 46,84 2.313,90 

13     PAISAGISMO 
 R$   

1.806,08  
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13.1 SETOP 
PAI-

COV-010 

Material e mão de obra para PLANTIO E 
PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS 
ORNAMENTAIS EM GERAL, PLANTIO E 
PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS 
ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO 
FORNECIMENTO DAS MUDAS 

unidade 50,00 6,10 7,63 381,50 

13.2 SETOP 
PAI-

COV-015 

Material e mão de obra para PLANTIO E 
PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, 
EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS 

m² 31,40 16,26 20,33 638,36 

13.3 SETOP 
PAI-

GRA-015 

Material e mão de obra para PLANTIO DE 
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 

m² 31,40 16,53 20,66 648,72 

13.4 SETOP 
PAI-

MUD-030 

Material e mão de obra para 
FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - 
ALCALYPHA 

m² 5,00 2,00 2,50 12,50 

13.5 SETOP 
PAI-

MUD-045 

Material e mão de obra para 
FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA 
EMÍLIA 

unidade 50,00 2,00 2,50 125,00 

14     SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 R$   

2.849,35  
        

14.1   
MERCAD

O 
Material e mão de obra para instalação de 
fraldário para banheiros 

 unidade  2,00 30,00 37,50 75,00 

14.2   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de barras de 
apoio inoxidáveis c=60cm 

 unidade  4,00 20,00 25,00 100,00 

14.3 SETOP 
VID-ESP-

005 

Material e mão de obra para instalação de 
ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, 
COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON 

 unidade  5,00 131,21 164,01 820,05 

14.4 SETOP 
PLA-

ALU-045 
PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 
CM PARA IDENTIFICAÇÃO  

 unidade  10,00 40,94 51,18 511,80 

14.5   
MERCAD

O 

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO, 
CONFORME MODELO DE ARTE 
APRESENTADA PELA PREFEITURA 

 m²  1,50 300,00 375,00 562,50 

14.6 SETOP 
LIM-

GER-005 
Limpeza final da obra  m²  150,00 4,16 5,20 780,00 

TOTAL:  R$ 239.728,09  
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ANEXO 3 

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

CONTRATO Nº _____/2017 
CONTRATANTE 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA 

Logradouro: Praça Barão de Ayuruoca  N.º  53 Bairro: Centro 

Cidade: Mar de Espanha UF:MG CEP: 36.640. 000 Tel:  

CNPJ:  Inscrição Estadual:  
 

CONTRATADA  

Razão Social:  

Endereço:  Nº   Bairro:  

Cidade:  UF:  CEP:  Telefone:  

CNPJ:   Inscrição Estadual: 

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PROCESSO 
DE LICITAÇÃO Nº 136/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017, REGIDO PELA LEI 8666/93, REPUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO DE 08/07/94, A CONTRATANTE AUTORIZA A CONTRATADA A FORNECER OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS, DE 
ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SUA PROPOSTA, DOCUMENTOS ESTES QUE INTEGRAM ESTE 
TERMO COMO SE NELE ESTIVEM FIELMENTE TRANSCRITOS. 

OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento pela CONTRATADA dos serviços abaixo relacionados pelos 
preços especificados: 
 

PREÇOS E QUANTIDADES 

Item DESCRIÇÃO Unid. Qtd. Preço Unit. Preço Total    

TODA AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 

      

TOTAL  

VALOR TOTAL COTADO  
 

DOCUMENTOS E ANEXOS 

Integra o presente instrumento como se nele estivessem fielmente transcritos os seguintes documentos: 

Proposta da CONTRADA - Edital referente ao Processo de Licitação 136/2017 
 

VALOR 

Dá-se ao presente instrumento o valor de R$  (______) 
 

FORMA DE PAGAMENTO 

O preço contratado será pago de acordo com as medições dos serviços efetuadas e cronograma.  
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No último dia do mês será efetuada a medição dos fornecimentos realizados. 
O pagamento será efetivado até o dia 20 do mês subseqüente, desde que o documento de cobrança seja apresentado 
com no mínimo 10 dias de antecedência acompanhado das Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei 
Fica condicionado o pagamento após a liberação do recurso.. 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta  das dotações do orçamento de 2017      

02.004.12.122.0003.1034.449051000000-0078 
 

PRAZO 

O prazo para execução do presente instrumento é de 180 dias e se iniciará após emissão da ordem de serviço.  
FICA CONDICIONADO O INÍCIO DA OBRA APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E EMISSÃO DA 
ORDEM DE SERVIÇO. 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 
PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O OBJETO CONTRATADO DEVERÁ OBEDECER INTEGRALMENTE A ESTE INSTRUMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ 
SER EFETUADA MEDIANTE PRÉVIO ENTENDIMENTO E CONSUBSTANCIADO EM TERMO ADITIVO. 
SEGUNDA -  DO PREÇO 
2.1 - O PREÇO É CONSIDERADO COMPLETO NÃO PODENDO EM QUALQUER FASE DA EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO, SER  EXIGIDO O 
SEU COMPLEMENTO SOB QUALQUER FUNDAMENTO. 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
3.1- A CONTRATADA ASSUME POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR A CONTRATANTE DOS 
DANOS OU PREJUIZOS, INCLUSIVE CAUSADOS A TERCEIROS, EM RAZÃO DE DEFEITOS, ERROS, FALHAS E OUTRAS IREGULARIDADES 
PROVENIENTES DE NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA, MÁ FÉ OU IMPERFEIÇÃO DO MATERIAL, PEÇA, OU  MÃO DE OBRA EMPREGADA, QUE 
TORNEREM O OBJETO CONTRATADO IMPRÓPRIO ÀS FINALIDADES A QUE SE DESTINA; TUDO ISSO SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDADE 
CRIMINAL CABÍVEL. 
3.3 - ALÉM DAS RESPONSABILIDADES JÁ PREVISTAS NESTA CLÁUSULA OBRIGA-SE , AINDA, A CONTRATADA A: 
3.3.1- CUMPRIR AS NORMAS GERAIS E REGULAMENTARES DE DAS INSTALAÇÕES E MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE O 
USO POR SEUS EMPREGADOS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,  E ASSEGURAR, À CONTRATANTE, O DIREITO DE 
FISCALIZAR O SEU ATENDIMENTO. 
3.3.2 - NÀO TRANSFERIR A TERCEIROS, OU  SUBCONTRATAR, O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO TODO OU EM PARTES SEM PRÉVIA 
E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. 

3.3.3 - COMUNICAR AO CONTRATANTE QUALQUER ALTERAÇÃO QUE OCORRER NA CONSTITUIÇÃO DA CONTRATADA. 

3.3.4- APRESENTAR, SEMPRE QUE SOLICITADO, AS CÓPIAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, 

DEVIDAMENTE AUTENTICADAS. 

3.3.5 - MANTER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO OBJETO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS. 

QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

4.1 - EFETUAR OS PAGAMENTOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. 

4.2 - ATENDER AS CONDIÇÕES DE SUA RESPONSABILIDADE PREVISTAS NOS DOCUMENTOS, QUE COMO ANEXOS,  INTEGRAM ESTE 

INSTRUMENTO.  

QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO` 

5.1 - A FISCALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE POR EMPREGADO OU EMPRESA ESPECIALMENTE DESIGNADA PARA ESSE FIM, 

QUE ENTRE OUTRAS TERÁ A ATRIBUIÇÃO DE ATESTAR A REALIZAÇÃO DO OBJETO DE CONFORMIDADE COM O PREVISTO NESTE 

INSTRUMENTO. 

5.2 - A FISCALIZAÇÃO FICA IMPEDIDA DE ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO DOCUMENTOS DE COBRANÇA QUE NÃO ATENDAM 

RIGOROZAMENTE ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO, SENDO CERTO QUE, QUALQUER TOLERÂNCIA OU MESMO  A 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ORA ESTABELECIDO, NÃO REPRESENTARÁ, JAMAIS, NOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO QUE FICOU 

PACTUADO.  
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5.3 - QUALQUER ENTENDIMENTO ENTRE A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA SERÁ SEMPRE POR ESCRITO, NÃO SENDO LEVADA EM 

CONSIDERAÇÃO, PARA NENHUM EFEITO, QUAISQUER ALEGAÇÕES FUNDADAS EM ORDENS OU DECLARAÇÕES VERBAIS. 

5.4 - A FISCALIZAÇÃO É EXERCIDA NO INTERESSE DA CONTRATANTE E NÃO EXCLUI OU REDUZ A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 

CONTRATADA, INCLUSIVE PERANTE A TERCEIROS, POR QUAISQUER IRREGULARIDADES, AS QUAIS, SE VERIFICADAS, NÃO IMPLICARÃO 

EM CO-RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE OU DE SEUS PREPOSTOS. 

5.5 - A ATUAÇÃO OU AUSÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DA FISCALIZAÇÃO EM NADA DIMINUI A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA 

EXECUÇÃO DO OBJETO. 

SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ` 

6.1-  SÃO APLICÁVEIS AS SANÇÕES PREVISTAS NO CAPÍTULO IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES. 

6.2 - OCORRENDO RECUSA DO VENCEDOR EM APRESENTAR NOVA PROPOSTA OU DE ASSINAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO DENTRO 

DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, GARANTIDO O DIREITO  PRÉVIO DE CITAÇÃO E DA AMPLA 

DEFESA, SERÃO APLICADAS: 

6.2.1 - MULTA DE 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) DO VALOR DO AJUSTE SE FIRMADO FOSSE; 

6.2.2 -  PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR PELO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) ANOS COM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO; 

6.2.3 -  INCIDIRÁ NAS MESMAS PENAS PREVISTAS NESTE SUBITEM A EMPRESA QUE ESTIVER IMPEDIDA DE FIRMAR O AJUSTE  PELA NÃO 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. 

6.3 - À LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DO CERTAME, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR 

DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA NESTE EDITAL, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO, FIZER 

DECLARAÇÃO FALSA OU COMETER FRAUDE FISCAL, GARANTIDO O DIREITO  PRÉVIO DE CITAÇÃO E DA AMPLA DEFESA, SERÃO 

APLICADAS AS PENALIDADES REFERIDAS NOS SUBITENS 6.2.1 E 6.2.2., A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 

6.4 – À LICITANTE QUE NÃO SANEAR AS FALHAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 24 HORAS CONCEDIDO PELA 

COMISSÃO PARA ESTE FIM,  GARANTIDA A DEFESA PRÉVIA, SERÁ APLICADA A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE A 

20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) DO VALOR DO AJUSTE SE FIRMADO FOSSE, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES QUE SE 

ENTENDEREM CABÍVEIS. 

6.5 -  APLICAR-SE-ÃO, TAMBÉM AS SEGUINTES PENALIDADES: 

6.5.1 - MULTA DE 30% (VINTE INTEIROS POR CENTO) POR INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE; 

6.5.2 – MULTA DE 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) POR QUALQUER FORMA DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO  AJUSTE; 

6.5.3 - MULTA DE 3% (TRÊS INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO PEDIDO NÃO ENTREGUE, POR DIA DE ATRASO, LIMITADA 

ATÉ 15% (QUINZE POR CENTO). O PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS DE ATRASO CONFIGURARÁ INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO 

AJUSTE, COM A APLICAÇÃO DE MULTA DE 30% OU 20%, DEPENDENDO DO CASO CONCRETO; 

6.5.4 – MULTA DE 5% (CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO MATERIAL ENTREGUE SE A QUALIDADE DO MESMO NÃO 

CORRESPONDER AO EXIGIDO NESTE EDITAL, SEM PREJUÍZO DE SUA  SUBSTITUIÇÃO. 

6.5.5 – AS MULTA PREVISTA NO ITEM 6.5.4 PODERÁ SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE COM AS DEMAIS MULTAS PREVISTAS NOS ITENS 

6.5.2 E 6.5.3. 

6.6 - AS SANÇÕES SÃO INDEPENDENTES E A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS. 

6.7 - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA APENADA. A 

CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO E EM SENDO POSSÍVEL, O VALOR DEVIDO SERÁ DESCONTADO DA IMPORTÂNCIA QUE A MESMA TENHA A 

RECEBER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA. NÃO HAVENDO PAGAMENTO PELA EMPRESA, O VALOR SERÁ INSCRITO 

COMO DÍVIDA ATIVA, SUJEITANDO-SE AO PROCESSO EXECUTIVO. 
SÉTIMA - DA RESCISÃO 
7.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO PODERÁ SER RESCINDIDO OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 78 DA 
LEI 8666/93 
7.2 - A RESCISÃO SE FARÁ PELAS FORMAS E CONDIÇÕE PREVISTAS NO ARTIGO 79 DA MESMA LEI. 
7.3 - NOS CASOS DE RESCISÃO SÃO RESGUARDADOS OS DIREITOS DA CONTRATANTE ESTABELECIDOS NO ART 80 DA LEI 8.666/93 
OITAVA - FORO 
8.1 - FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE  MAR DE ESPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS, COM RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER OUTRO, 
POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, COMO COMPETENTE PARA DIRIMIR QUALQUER QUESTÃO DECORENTES DA EXECUÇÃO DESTE 
INSTRUMENTO 
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 - A CONTRATADA, AINDA QUE DEMANDADA ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE, NÃO PODERÁ OPOR À CONTRATANTE QUALQUER 
TRIBUTO, SEJA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE MÃO DE OBRA, MATERIAIS OU PEÇAS EMPREGADAS NO OBJETO, 
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CORRENDO A SUA CONTA EXCLUSIVA OS PAGAMENTOS QUE SOB ESSES TÍTULOS HOUVEREM SIDO FEITOS, E DE PROCESSOS QUE 
CONTRA SI HOPUVEREM SIDO INSTAURADOS, NÃO SENDO ACEITA QUALQUER COBRANÇA ONERADAS DE TAIS ENCARGOS, AINDA QUE 
POR SUA PRÓPRIA NATUREZA SEJAM SUSCETÍVEIS DE TRANSLAÇÃO. 
9.2 - OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93, A CONTRATANTE SE RESERVA O DIREITO 
DE ACRESCER OU REDUZIR, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO ESTIPULANDO-SE, NA 
OCASIÃO, PREÇOS, PRAZOS E TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS A PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO, TUDO 
REGULADO EM TERMO ADITIVO ASSINADO PELAS PARTES.  
9.3 -  O NÃO EXERCÍCIO PELAS PARTES DE QUALQUER DOS DIREITOS CONTRATUAIS OU LEGAIS , REPRESENTARÁ ATO DE MERA 
TOLERÂNCIA  E NÃO IMPLICARÁ COM RELAÇÃO A ESTE INSTRUMENTO , EM NOVAÇÃO QUANTO AOS SEUS TERMOS, EM RENÚNCIA OU 
DESISTÊNCIA DOS REFERIDOS DIREITOS,OS QUAIS PODERÃO SER EXERCIDOS A QUALQUER TEMPO. 

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, EM TESTEMUNHO DO QUE FICOU ESTABELECIDO, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE 

INSTRUMENTO, DIGITADOS E IMPRIMIDO EM 2 (DUAS) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR, PARA UM SÓ EFEITO E PARA TODOS OS FINS DE 

DIREITO, NA DATA ADIANTE MENCIONADA, JUNTAMENTE COM AS TESTEMUNHAS ABAIXO, A TUDO PRESENTES.  

LOCAL: Mar de Espanha DATA: 

CONTRATANTE CONTRATADA  

Assinatura: 
 

    Assinatura: 

Nome:  Nome:  

Cargo:Prefeito Municipal Cargo:  

Identidade:  Identidade:   

CPF:  CPF:  

TESTEMUNHAS 

Assinatura Assinatura 
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Anexo 4 
MODELO DECLARAÇÃO EMPREGADOR 

 PESSOA JURÍDICA  

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 136/2017 

  

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2017 

 

 

DECLARAÇÃO 

EMPREGADOR  PESSOA  JURÍDICA 

 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ n.º 

........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade n.º 

................................... e do CPF n.º ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei  

em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

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

Local e data............................................... 

........................................................... 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 5 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 136/2017 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2017 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 
 
 

  (Nome da Empresa)_______, CNPJ ______________, 

sediada____(endereço completo)_________, declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório 

n.º 136/2017 - Modalidade Tomada de Preços nº 005/2017 , ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
  Local e data 
 
 
  (a)________________________________________ 
         Identificação do declarante 
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ANEXO 6 
Declaração de vistoria 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 136/2017 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 005/2017 

    

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 
A Secretaria Municipal de s, do Município de Mar de Espanha,  declara para fins do disposto no item 7 – Subitem 

7.1 – inciso X do Processo de LICITAÇÃO nº 136/2017 – TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017, em epígrafe,  que a 

empresa _____________________________________________, 

por meio do seu representante credenciado Sr(a)._______________, compareceu a este Município de Mar de 

Espanha, a fim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter 

influência no valor da proposta a ser apresentada e no desenvolvimento dos trabalhos a serem adjudicados a 

firma vencedora da referida. 

Mar de Espanha, ------ de------------ de 2017. 
 
. 

___________________________ 
Representante da  Prefeitura 

(Carimbo/Assinatura) 

 

DE ACORDO 
_______________________________________ 
Representante da Empresa 
CPF n.º ....................................... 
CI: nº ........................................... 
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ANEXO 7 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 136/2017 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 

PROPONENTE 

Razão Social:  

Logradouro:  Nº  Bairro:  

Cidade:  UF: CEP:  Tel:  

CNPJ:  Inscrição Estadual:  

 

               Para a Execução da OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO 

FERROVIÁRIA DE MAR DE ESPANHA., objeto da licitação em referência propomos os seguintes  preços: 
  

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI 

PREÇO 

TOTAL 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES:  R$            

1.1 SETOP 
IIO-PLA-

005 

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E 
NO VERSO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, 
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE 
VISUAL DO GOVERNO DE MINAS 

unid 1,00 
   

2     ALVENARIA E REVESTIMENTOS  R$          
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2.1 SETOP 
DEM-

ALV-010 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( 
6,70 + 1,55 + 1,05 + 1,10 + 2,15 x 3,47 x 
0,20). 

m³ 8,71 
   

2.2 SETOP 
DEM-

REV-005 
DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 

m² 75,00 
   

2.3 SETOP 
EST-

CON-025 

Material e mão de obra para 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM 
OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 (  3,40 
+ 3,75 + 3,00 + 4,35 + 1,15 x 0,10 x 0,30). 

m³ 0,47 
   

2.4 SETOP 
ALV-TIJ-

015 

Material e mão de obra para ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM, 
APARENTE ( 3,40 + 3,75 + 3,00 + 4,35 + 
1,15 x 3,47). 

m² 54,31 
   

2.5 SETOP 
REV-

AZU-011 

Material e mão de obra para execução de 
revestimento cerâmico retificado 30x60cm, 
inclusive espaçador de 2mm, para paredes 
dos banheiros: 37,64x3,5=131,74m² 

m² 131,74 
   

2.6 SETOP 
REV-

AZU-015 

Material e mão de obra para 
REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS de 
2 MM, para revestimento cerâmico para 
paredes, cor branco: 37,64x3,5=131,74m² 

m² 131,74 
   

2.7 SETOP 
REV-

CER-010 

Material e mão de obra para CERÂMICA 
ESMALTADA 10 X 20 CM PEI IV, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO, para cozinha: 
8,10x3,50=28,35m² 

m² 28,35 
   

2.8 SETOP 
REV-

LAD-005 

Material e mão de obra para 
REVESTIMENTO COM LADRILHO 
HIDRÁULICO 20 X 20 CM, colorido (patch 
work), para cozinha: =3,40x3,50=11,90m² 

m² 11,90 
   

3     PISOS:  R$          

3.1 SETOP 
DEM-

PIS-015 

Material e mão de obra para DEMOLIÇÃO 
DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, 
GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO 
TOMÉ, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
(37,45x4,10 + 35,25x2,90 + 2,70x0,30x 4 + 
2,70x 0,18x5)=261,44m² 

m² 261,44 
   

3.2 SETOP 
PIS-

CON-015 

Material e mão de obra para CONTRAPISO 
DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, 
SEM JUNTA E = 3,00cm: (37,45x4,10 + 
35,25x2,90 + 2,70x0,30x 4 + 2,70x 
0,18x5)=261,44m² 

m² 261,44 
   

3.3 SETOP 
PIS-CIM-

035 

Material e mão de obra para PISO 
CIMENTADO DESEMPENADO E 
FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 
17 X 30 E = 5 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M, 
com cimento industrial colorido para salas. 

m² 158,92 
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3.4   
MERCAD

O 

Mão de obra para execução de placa 
cimentícea para execução de piso atérmico, 
aerado, antiderrapante, junta de 5 a 7mm - 
50x50cm, para plataformas externas 

m² 308,09 
   

3.5 SETOP 
REV-

AZU-015 

Material e mão de obra para 
REJUNTAMENTO, JUNTA de 5 mm, para 
revestimento cimentíceo para piso, cor cinza, 
inclusive espaçador 

m² 308,09 
   

3.6 SETOP 
REV-

POR-012 

Material e mão de obra para execução 
REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 
X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m² 39,22 
   

4     REFORÇO ESTRUTURAL  R$          

4.1 SETOP 
EST-

MET-005 

Material e mão de obra: FORNECIMENTO, 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
EM PERFIS LAMINADOS, W 200x15,0, 
INCLUSIVE PINTURA PRIMER. 

kg 577,50 
   

4.2 SETOP 
FUN-TRI-

070 

Material e mão de obra para execução de 
SOLDA DE TOPO PERFIL METÁLICO 
SIMPLES 

unidade 11,00 
   

4.3 SETOP 
ELE-

PER-010 

Material e mão de obra para PERFILADO 
LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 
X 38 MM: (11x(10x38)=4180mm) 

m 4,18 
   

4.4   
MERCAD

O 
Material e mão de obra para para execução 
de parafusos de fixação dos pilares e chapas 

unidade 44,00 
   

5     COBERTURA  R$          

5.1 SETOP 
DEM-

ENG-005 

Mão de obra para DEMOLIÇÃO DE 
ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, 
PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO 

m² 20,00 
   

5.2 SETOP 
DEM-

TEL-005 

Mão de obra para REMOÇÃO DE TELHA 
METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 

m² 102,34 
   

5.3 SETOP 
COB-

ENG-010 

Material e mão de obra para execução de 
ENGRADAMENTO PARA TELHA 
METÁLICA ONDULADA 

m² 102,34 
   

5.4 SINAPI 94216 

Material e mão de obra para execução de 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA DUPLA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016, cor azul 

m² 196,86 
   

5.5   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
ESTRUTURA PARA COBERTURA - MÃO 
FRANCESA - EM ARCO DE AÇO PARA 
COBERTURA, COMPRIMENTO 4 M, e vigas 
transversais, conforme projeto 

unidade 11,00 
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5.6 SETOP 
COB-

TEL-005 

Material e mão de obra para execução de 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA 
FRANCESA-substituição 

m² 20,00 
   

5.7   
MERCAD

O 

Mão de obra para execução de CALHA DE 
CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, largura 
= 21 cm, natural 

m 47,10 
   

5.8   
MERCAD

O 

Mão de obra para execução de CALHA DE 
CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, largura 
= 21 cm, cor azul 

m 38,60 
   

5.9 SETOP 
EST-

MET-100 

Material e mão de obra para MARQUISE EM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM UMA 
ÁGUA, ESPAÇAMENTO ENTRE 
TESOURAS DE 3 A 6 M: 
8,50x2,90m=24,65m² 

m² 24,65 
   

5.10   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
parafuso auto brocante costura 1/4 - 14x7/8", 
para cobertura 

unidade 1.700 
   

5.11   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
parafuso auto brocante - para fixação 12 - 
14x2,3/8", para cobertura 

unidade 900 
   

5.12   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
parafuso auto brocante - para fixação 12 - 
14x3/4", para cobertura 

unidade 340 
   

       

    

6     INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  R$          

      
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (material e 

mão de obra) 
          

6.1 SINAPI 
74131/00

1 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 
DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

  UNID   1 
   

6.2 SINAPI 
74131/00

4 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COMPLETO (PARA 18 DISJUNTORES 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
PARA AS FASES, NEUTRO E PARA 
PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI COM BEGE, COM 
PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS) 

  UNID   1 
   

6.3   
MERCAD

O 
QUADRO DE MEDIÇÃO  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO PADRÃO CM1 

 UNID  1 
   

6.4   
MERCAD

O 
QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO PADRÃO CM7 

  UNID   1 
   

      DISJUNTORES (material e mão de obra)     
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6.5 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 10A 

  UNID   3 
   

6.6 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 20A 

  UNID   1 
   

6.7 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 16A 

  UNID   1 
   

6.8 SINAPI 
74130/00

1 
DISJUNTOR UNIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 20A 

  UNID   4 
   

6.9 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
25A 

  UNID   4 
   

6.10 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
20A 

  UNID   1 
   

6.11 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
10A 

  UNID   2 
   

6.12 SINAPI 
74130/00

6 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
160A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

  UNID   1 
   

6.13 SINAPI 
74130/00

3 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
8A 

  UNID   1 
   

6.14 SINAPI 
74130/00

3 
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A   UNID   4 

   

      
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (material 

e mão de obra) 
    

   

6.15 SINAPI 91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 m  40 
   

6.16 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 m  350 
   

6.17 SINAPI 83443 
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO 
BRITA COM TAMPA 

  UNID   3 
   

      
CABOS E FIOS CONDUTORES (material e 

mão de obra) 
          



 
 

 59 

      

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, 

ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE 

PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR 

DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, 

COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS 

          

6.18 SINAPI 91926 #2,5MM² VERMELHO  m  248 
   

6.19 SINAPI 91926 #2,5MM² AZUL  m  194 
   

6.20 SINAPI 91926 #2,5MM² VERDE  m  194 
   

6.21 SINAPI 91931 #6MM² VERMELHO  m  165 
   

6.22 SINAPI 91931 #6MM² AZUL  m  82 
   

6.23 SINAPI 91931 #6MM² VERDE  m  82 
   

6.24 SINAPI 91925 #1,5MM² VERMELHO  m  406 
   

6.25 SINAPI 91925 #1,5MM² AZUL  m  268 
   

6.26 SINAPI 91925 #1,5MM² VERDE  m  268 
   

      ILUMINAÇÃO E TOMADAS            

6.27 SINAPI 92000 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  UNID   17 
   

6.28 SINAPI 92008 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  UNID   16 
   

6.29 SINAPI 92009 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  UNID   9 
   

6.30 SINAPI 91991 

Material e mão de obra para execução de 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

  UNID   1 
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AF_12/2015 

6.31 SINAPI 92023 

Material e mão de obra para execução de 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

  UNID   19 
   

6.32   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
LUMINÁRIA PENDENTE EM FERRO, 
conforme modelo em projeto 

  UNID   22 
   

6.33   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
ARANDELAS DE SOBREPOR EM FERRO 
COM LÂMPADA 9W, luz amarela, conforme 
modelo em projeto 

  UNID   18 
   

6.34   
MERCAD

O 
Mão de obra para Instalação de luminária de 
sobrepor 20x20cm, 18W, branca, 3000kV 

 unid  145 
   

6.35   
MERCAD

O 
Mão de obra para Instalação de luminária de 
piso embutida, luz amarela, 6000kV 

 unid  12 
   

7     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO: 
 R$            

7.1 SINAPI 72553 
EXTINTOR DE PQS 4KG - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  UNID   6 
   

7.2 SINAPI 72554 
EXTINTOR DE CO2 6KG - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  UNID   1 
   

7.3 SETOP 
INC-

LUM-005 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 
IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W 

  UNID   22 
   

7.4 SETOP 
INC-PLA-

035 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 
X 190 MM (SAÍDA) 

  UNID   10 
   

7.5 SETOP 
INC-PLA-

015 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU 
"S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) 

  UNID   2 
   

7.6 SETOP 
INC-PLA-

020 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU 
"S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) 

  UNID   1 
   

7.7 SETOP 
INC-PLA-

005 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 
300 MM 

  UNID   7 
   

8     INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA  R$          

      EQUIPAMENTOS PASSIVOS           
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8.1 SETOP 
CAB-

PATCH-
015 

PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, 
CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO 

 CJ  1,00 
   

8.2   
MERCAD

O 
SWITCH DE 24 PORTAS   UNID   1,00 

   

8.4   
MERCAD

O 
BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES   UNID   2,00 

   

8.5   
MERCAD

O 
GUIA DE CABOS VERTICAL. FECHADO   UNID   3,00 

   

      CABOS EM PAR TRANÇADOS     
   

8.6   
MERCAD

O 
CABO UTP CATEGORIA 5E   M   72,00 

   

8.7 SETOP 
CAB-

CAB-015 

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM 
REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA 

  M   1.290,60 
   

8.8 SETOP 
CAB-

CAB-010 

CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 
OHM, CONDUTOR EM FIO DE CABO 
COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, 
CONDUTOR EM FIO DE 90% 

  M   320,00 
   

      CABOS DE CONEXÃO           

8.9 SETOP 
CAB-

PATCH-
010 

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P 
METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A NA COR AZUL (VOZ), 
COMPRIMENTO 3 METROS 

 CJ  50,00 
   

8.10   
MERCAD

O 
PLUGUE 100IDC - 4 PARES   UNID   48,00 

   

      TOMADAS     
   

8.11 SETOP 
CAB-

TOM-010 
TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 SEM 
PLACA PARA CAIXA CONDULETE 3/4" 

 CJ  40,00 
   

8.12   
MERCAD

O 
PLACA 2X4" 1 MÓDULO RJ-45   UNID   16,00 

   

8.13   
MERCAD

O 
PLACA 2X4" 2 MÓDULO RJ-46   UNID   12,00 

   

8.14   
MERCAD

O 
CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)   UNID   13,00 

   

8.15   
MERCAD

O 
PLACA 2X4" PARA TV/SAT   UNID   13,00 
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8.16   
MERCAD

O 
CENTRAL PABX 50/300   UNID   1,00 

   

      CAIXAS E ACESSÓRIOS           

8.17   
MERCAD

O 
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

  UNID   28,00 
   

      ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS           

8.18 SETOP 
ELE-

ELE-015 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, 
INCLUSIVE CONEXÕES D = 1", INCLUSIVE 
CONEXÕES 

  M   1,40 
   

8.19 SETOP 
ELE-

ELE-010 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, 
INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" 

  M   150,00 
   

8.20 SETOP 
ELE-

ELE-025 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, 
INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/2" 

  M   4,00 
   

8.21 SETOP 
ELE-

CAL-005 

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 
ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM 
COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO 

  M   11,00 
   

8.22   
MERCAD

O 
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 
50MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

  M   79,10 
   

9     
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ESGOTO 

SANITÁRIO E ÁGUA FRIA 
 R$            

9.1   
DEM-

TUB-005 

Mão de obra para RETIRADA DE 
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DAS REDE DE 
ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC. 

 m  30,00 
   

9.2   
MERCAD

O 

Mão de obra e material para execução de 
toda a tubulação de banheiros e cozinha, 
conforme normas ABNT  e projeto executivo 

 unidade  1,00 
   

9.3   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de torneira de 
bancada monocomando 3/4" 

 unidade  1,00 
   

9.4   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de sifão 
articulado 

 unidade  6,00 
   

9.5   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de base de 
registro e acabamento, 3/4" 

 unidade  4,00 
   

9.6 SETOP 
MET-

TOR-030 

Material e mão de obra para instalação de 
TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 
PRESMATIC ANTIVANDALISMO, sensor 
automática 

 unidade  5,00 
   

9.7   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de cuba para 
acessibilidade, para banheiros 

 unidade  3,00 
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9.8   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de cuba de 
embutir, para cozinha 

 unidade  3,00 
   

9.9 SETOP 
LOU-

VAS-010 

Material e mão de obra para instalação 
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA SEM 
VÁLVULA DE DESCARGA 

 unidade  3,00 
   

9.10   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de bacia 
sanitária, sem caixa acoplada e com assento 

 unidade  2,00 
   

9.11   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de válvura para 
descarga duo, antivandalismo 

 unidade  5,00 
   

9.12   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de sifão 
articulado 

 unidade  5,00 
   

9.13   
MERCAD

O 
Material e mão de obra para instalação de 
ralo cromado 15x15 

 unidade  4,00 
   

9.14 SETOP 
HID-

DAG-020 

Material e mão de obra para instalação de 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM 
TAMPA 1500 L 

 unidade  1,00 
   

9.15 SETOP 
ACE-

BAR-010 

Material e mão de obra para instalação de 
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA 
P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) 

 unidade  4,00 
   

10     PEDRAS E PINTURAS:  R$           

10.1 SETOP 
PIN-LIX-

005 

Material e mão de obra para LIXAMENTO DE 
PINTURA DE PAREDE . 82 unidades de 
lixas para parede, n° 100 

 m²  
    

10.2 SETOP 
PIN-SEL-

005 

Material e mão de obra para PREPARAÇÃO 
de PINTURA EM PAREDES e teto, 
PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR, 
h=3,50m: 
((14,15+5,90+3,35+4,00+3,35+4,00+10,15+3,
36+4,00+9,27) x 4,00)=246,12m² 

 m²  
    

10.3 SETOP 
PIN-

ACR-015 

Material e mão de obra para PINTURA 
ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM 
MASSA CORRIDA PVA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR, com cor 
confeccionada a definir após prospecto das 
mesmas, h=3,50m: 
(14,15+5,90+3,35+4,00+3,35+4,00+10,15+3,
36+4,00+9,27) x 3,50=215,36 m². 

 m²  
    

10.4 SETOP 
REV-

GES-005 

Material e mão de obra para 
REVESTIMENTO DE TETOS EM GESSO 
(TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO) 

 m²  
    

10.5 SETOP 
MERCAD

O 

Mão de obra para pintura acrílica em teto em 
2 Demãos, na cor branco neve, h=3,50m: 
(2,35x3,4)+(4,2x3,4)+(7,35x6,7)+(3,5x4,7)+(2,
5x5)+(3,55x4,7)+(7,3x6,7)+(3,4x6,7)+(3,5x6,7
)= 212,29 m² 

 m²  
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10.6 SETOP 
PIN-LIX-

010 
LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA  m²  

    

10.7 SETOP 
PIN-PER-

005 
Reforma e Pintura preservativa esmalte em 
madeira, mínimo duas demãos, para portas 

 m²  
    

10.8 SETOP 
PIN-PER-

005 
Reforma e Pintura esmalte em madeira, duas 
demãos, para janelas 

 m²  
    

10.9 SETOP 
MERCAD

O 

Mão de obra para instalação de ardósia 
sobre platibanda do telhado embutido, 
largura=20cm 

m² 
    

10.10 SETOP 
MERCAD

O 
Mão de obra para assentamento de peitoris e 
soleiras 

m² 
    

10.11 SETOP 
MERCAD

O 
Mão de obra para montagem de divisórias 
em granito dos banheiros, conforme projeto 

m² 
    

11     ESQUADRIAS E VIDROS:  R$            

11.1   
MERCAD

O 

Mão de obra para reforma das janelas de 
madeira tipo de abrir, inclusas guarnições 
sem ferragens: 5 (1,00x2,00) + 2 (1,00x0,50) 
+ 1(0,80x0,50) + 2 (0,50x0,80) = 12,12 m² 

m² 12,12 
   

11.2   
MERCAD

O 

Mão de obra para reforma das portas de 
madeira tipo de abrir, inclusas guarnições 
sem ferragens: 4 (0,80x2,75) + 1 (1,00x2,75) 
+ 3(1,20x2,75) + 1(1,85x2,75) = 26,54 m² 

m² 26,54 
   

11.3 SETOP 
DEM-

VID-005 

Mão de obra para RETIRADA DE VIDRO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO 
ENCAIXE 

 m²  51,52 
   

11.4 SETOP 
VID-FAN-

010 

Material e mão de obra para VIDRO COMUM 
FANTASIA E = 3/4 MM, COLOCADO: 40 
unid (0,20x0,30)=2,40m². 

m² 2,40 
   

11.5 SETOP 
ESQ-

POR-060 

Material e mão de obra para PORTA EM 
MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, 
PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM 
PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO 
MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E 
MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) 

unidade 2,00 
   

11.6 SETOP 
ESQ-

POR-065 

Material e mão de obra para PORTA EM 
MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA 

unidade 3,00 
   

11.7 SETOP 
ESQ-

FOL-020 

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI 
PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM, 
INTERNAS PARA BANHEIROS 

unidade 2,00 
   

12     CALÇADA  R$            
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12.1 SETOP 
PIS-MIT-

005 

Material e mão de obra para execução de 
PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA 
PLÁSTICA 1 X 1 M 

m² 48,88 
   

12.2   
MERCAD

O 

Material e mão de obra para execução de 
PEÇAS DE MADEIRA EM DORMENTE 15 X 
8 CM 

m 49,40 
   

13     PAISAGISMO  R$             

13.1 SETOP 
PAI-

COV-010 

Material e mão de obra para PLANTIO E 
PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS 
ORNAMENTAIS EM GERAL, PLANTIO E 
PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS 
ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO 
FORNECIMENTO DAS MUDAS 

unidade 50,00 
   

13.2 SETOP 
PAI-

COV-015 

Material e mão de obra para PLANTIO E 
PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, 
EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS 

m² 31,40 
   

13.3 SETOP 
PAI-

GRA-015 

Material e mão de obra para PLANTIO DE 
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 

m² 31,40 
   

13.4 SETOP 
PAI-

MUD-030 

Material e mão de obra para 
FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - 
ALCALYPHA 

m² 5,00 
   

13.5 SETOP 
PAI-

MUD-045 

Material e mão de obra para 
FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA 
EMÍLIA 

unidade 50,00 
   

14     SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            

14.1   
MERCAD

O 
Material e mão de obra para instalação de 
fraldário para banheiros 

 unidade  2,00 
   

14.2   
MERCAD

O 
Mão de obra para instalação de barras de 
apoio inoxidáveis c=60cm 

 unidade  4,00 
   

14.3 SETOP 
VID-ESP-

005 

Material e mão de obra para instalação de 
ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, 
COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON 

 unidade  5,00 
   

14.4 SETOP 
PLA-

ALU-045 
PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 
CM PARA IDENTIFICAÇÃO  

 unidade  10,00 
   

14.5   
MERCAD

O 

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO, 
CONFORME MODELO DE ARTE 
APRESENTADA PELA PREFEITURA 

 m²  1,50 
   

14.6 SETOP 
LIM-

GER-005 
Limpeza final da obra  m²  150,00 

   

TOTAL:  R$  

 
 

 Valor da Total da Proposta R$ ........    (..................................)  
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VALIDADE DA PROPOSTA 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias 
 

Local:  Data:  
 

DECLARAÇÃO  CARIMBO DO CNPJ 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório 
relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de 
julgamento do certame e da forma de medição e pagamento 
estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 

  

Assinatura: 
 

  

Nome:    

Cargo:    

Identidade:    

CPF:    
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ANEXO 8 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, bairro _______, na cidade de 
____________, Estado de ______ por seu representante legal infra assinado Sr __________________, 
(nacionalidade) , (profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à 
(logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de ________________, Estado de _________________ 

 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade) , (profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF 
________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________,  na cidade de ________________, Estado de 
_________________ 

PODERES 

para representá-lo no Processo de Licitação n.º 136/2017 –TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017 promovida pelo 
Município de Mar de Espanha, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas, 
recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, transigir, impugnar,  reconvir,  recorrer, 
representar e funcionar junto à Comissão de Licitação no que for necessário 

 

Local e data  

_________________________ 
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ANEXO 9 

 

INDICAÇÃO DE RESPOSÁVEL TÉCNICO 
 

DECLARAÇÃO 
 

Em atendimento ao item 7.- subitem 7.1, inciso II do Edital referente ao Processo de Licitação 
136/2017 – Tomada Preço Nº 005/2017, indicamos, como  Responsável Técnico da Execução 

da OBRA DE REFORMA E RESTAURAÇÃO A SER EXECUTADA NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE 

MAR DE ESPANHA., objeto da citada licitação, o(a) Engº _________________________, CREA 
nº _________________________. 

Para demonstrar que o profissional indicado realizou serviço de construção com 

características semelhantes estamos anexando a certidão (ou atestado), fornecido por 

_________________________, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) expedida pelo CREA,   

Local e data............................................... 

.......................................................... 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante legal) 
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ANEXO 10 
 

 

 

 

 

 

 

MODELO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
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ANEXO 11 

DOCUMENTO PARA CADASTRAMENTO / HABILITAÇÃO 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I – Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

II - 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; 

III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

IV - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

REGULARIDADE FISCAL: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoal Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral 
de Contribuintes (CNPJ); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

a) Para fins de comprovação da regularidade para com a Fazenda Federal 
deverá ser apresentada a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal.  

a-1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a  
Certidão quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da  
Fazenda Nacional; 

b) Para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas Estadual 
e Municipal deverão ser apresentadas certidões emitidas pelas Secretarias 
competentes do Estado e Município, respectivamente. 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei;  

V – Certidão negativa de débitos trabalhista “CNDT”. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente da Empresa e do 
Engenheiro; 
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II - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

I  -  balanço  patrimonial e demonstração  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 ou  balanços provisórios, podendo  ser  
atualizados  por índices oficiais quando encerrados há  mais  de 3  (três) meses da data de 
apresentação  da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa  jurídica, ou  de execução patrimonial, expedida no  domicílio  da  pessoa  física; 

III – Capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes 
indicadores cujos cálculos deverão ser assinados por contabilista habilitado e juntado ao Balanço 
Patrimonial já exigível: 

Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG) expressado da forma seguinte: 

LC = Ativo Circulante 

          Passivo Circulante 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 Para a capacidade econômica- financeira exigida, os participantes deverão atender 

obrigatoriamente os seguintes requisitos: 
 

LC..............................................maior que 1 

LG............................................. maior  que 1 

 


