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EDITAL DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020  
 
OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte I, no município de Santa Luzia/PB, 

conforme Proposta FNS/MS n° 10425.754000/1190-01. 

 

DATA DA REUNIÃO: 08/06/2020, às 08:00 HORAS. 

 

VALOR DA OBRA: R$ 708.496,78 (setecentos e oito mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

  

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020 

 

NOME:  _____________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF: _______________________________________ 

FONE: ______________________________ e - mail __________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________________   ESTADO: _______________ 

  DECLARAÇÃO: 

  

 DECLARAMOS HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA 

CITADO, BEM COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS A PARTICIPAÇÃO NESTA 

LICITAÇÃO, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGENCIAS DA 

MESMA. 

 RECEBIDO EM  ______/______/_________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura e Carimbo 

  Representante Legal da Empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município, através da Portaria nº 

026/2020, torna pública a presente Licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, 

sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global. O procedimento licitatório e o 

Contrato que dele resultar obedecerão integralmente às disposições deste Edital, as normas da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 

147/2014 e disposições e exigência contidas neste Edital e nos seus anexos. 

  

A data da abertura da presente Licitação será realizada no dia 08 DE JUNHO DE 2020, ÀS 08:00 

HORAS, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura 

Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de 

Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) - Porte I, no município de Santa Luzia/PB, conforme Proposta FNS/MS n° 

10425.754000/1190-01. 

1.2. Importa a presente licitação o valor de R$ 708.496,78 (setecentos e oito mil, quatrocentos e 

noventa e seis reais e setenta e oito centavos). Sendo este valor o máximo aceitável pela 

administração, atendendo o disposto no inc. X, art. 40 da Lei nº 8.666/93. As propostas que 

apresentarem PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO ORÇAMENTO BASE FORNECIDO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB serão DESCLASSIFICADAS, bem como as 

propostas que apresentarem preços unitários, superiores aos preços da planilha fornecida pela 

PMSL. 

1.3. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços serão fornecidos 

pela empresa que venha a ser contratada. 

1.4. As obras e serviços será executados sob fiscalização direta e imediata da Prefeitura Municipal 

de Santa Luzia/PB. 

 

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Somente poderão participar desta licitação empresas legalmente estabelecida no País, que 

atendam às condições e às exigências do presente EDITAL e seus anexos, que exerçam atividades 

relacionadas com o objeto desta licitação com a apresentação dos documentos exigidos no capítulo 

da habilitação. 

 

2.2 - Será vedada a participação de empresas que: 

a) estiverem sob processo de falência e/ou recuperação judicial; 

b) tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público; 

c) que estejam suspensas de participar em Licitação e impedidas de licitar, contratar, transacionar 

com a administração pública ou qualquer dos órgãos descentralizados; 

d) estejam reunidas em consórcio. 
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e) Que tenham sócios, responsável técnicos, ou integrante da equipe técnica, que sejam 

funcionários do órgão licitante. 

f) Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja participando da 

mesma licitação; 

g) Que tenham Responsável Técnico ou integrante da equipe técnica pertencente à outra firma que 

esteja participando da mesma licitação; 

h) Que tenham participado da elaboração dos projetos ou anteprojetos da(s) obra(s) em pauta. 

i) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial, 

nos termos da Lei Complementar nº 147/2014. 

j) As empresas participantes deverão apresentar declaração, conforme modelo anexo V sob as 

penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei 

Complementar N° 147/2014. 

 

3 – REGIMES DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O regime será de execução indireta de empreitada por preço global; 

3.1.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos nesta Tomada de Preços 

correrão à conta da Dotação Orçamentária: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de 

Saúde e Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 

02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 

10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saúde da 

Família. 

02.090 - Fundo Municipal de Saúde  

10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos do SUS 

10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 

Elementos de Despesa: 

4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 

4490.51 - 1214 - Obras e Instalações. 

 

4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES 

4.1. O caderno do edital completo deverá ser adquirido na Sala da Comissão de Licitação, sede da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua 

Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-

000, em todos os dias úteis no horário de expediente, das 08:00 às 14:00h ou através do acesso à 

página http://www.santaluzia.pb.gov.br. 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente edital, deverá ser dirigida por escrito ao(a) Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço referido na cláusula 4.1. deste edital até 05(cinco) dias antes da data da 

entrega dos envelopes. A resposta aos questionamentos será divulgada a todos os licitantes, sem a 

identificação da fonte, até o segundo dia anterior à data determinada para a sessão inaugural da 

licitação; 

4.3. Para facilitar a comunicação entre o licitante e o município, caso ocorra eventuais alterações 

no edital, o concorrente poderá, ao receber a cópia deste Edital, informar a(o) Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, endereço, número de telefone, fax ou e-mail do mesmo, 

preenchendo o Protocolo de entrega de documentação e entregando-o no Setor de Licitação ou 

remetendo-o para o e-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

 

http://www.santaluzia.pb.gov.br/
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5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/PROPOSTAS E 

ABERTURA 
5.1 – Os documentos de Habilitação/Proposta deverão ser apresentadas em 02 (dois) invólucros, 

fechados e rubricados, numerados e identificados, contendo externamente, os seguintes dizeres: 

 

5.1.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

ENVELOPE HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ Nº: 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020 

DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

5.1.2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

ENVELOPE PROPOSTA 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020  

DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

5.2. A apresentação dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas somente 

poderá ser feita por intermédio de REPRESENTANTE credenciado, com poderes para deliberar, 

inclusive renunciar e desistir de interposição de recursos, onde deverão ser apresentados à 

Comissão Permanente de Licitação em invólucros distintos e separados, todos fechados, com as 

informações a seguir discriminadas.  

5.2.1. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA 

DE PREÇOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará 

a exclusão sumária da licitante no certame; 

5.3. As propostas de preços deverão ser apresentadas em papel timbrado da licitante, datilografadas 

ou digitadas em 01 (uma) via, numerada sequencialmente, em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas na última página e rubricadas em todas as demais, 

pelo responsável técnico e representante legal da empresa licitante; 

5.4. A validade das Propostas de Preços deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da sessão de abertura da presente Licitação. 

5.5. Os envelopes apresentados em desacordo com o estabelecido no item 5.1., não serão recebidos 

pela CPL. 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
6.1 - Para habilitarem-se nesta Licitação, atendidas as exigências legais, os interessados deverão 

apresentar, em 01 (uma) via os documentos necessários a Habilitação que deverão ser 

acondicionados no ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, fechado 

com cola ou lacre, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 

e ou por membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, ou publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, conforme a ordem a seguir, sob pena de INABILITAÇÃO constando de:  

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1. As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão apresentar devidamente 

registrados no Órgão de Registro do Comércio local de sua sede os respectivos Contratos Sociais e 

todas as suas alterações subsequentes ou o respectivo instrumento de Consolidação Contratual em 

vigor, com as posteriores alterações, se houver; 
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6.1.2. As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os seus respectivos 

Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório 

de Registro Civil, acompanhados de prova da diretoria em exercício; 

 

6.1.3. As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão apresentar as publicações 

nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos Sociais em vigor, acompanhados dos 

documentos de eleição de seus administradores. 

 

6.1.4. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
com as posteriores alterações, se houver; 

  

6.1.5. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

 

6.1.6. Cópia da Cédula de identidade dos sócios ou Documento Equivalente. 

 

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

6.1.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda; 

 

6.1.8. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, ou Alvará de 

localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura da sede da licitante ou Prova de inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

 

6.1.9. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive 

contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da 

Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014, 

alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), no caso de filial este documento 

deverá ser apresentado em nome da Matriz; 

 

6.1.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS); 

 

6.1.11. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada.  

6.1.12. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do art. 27, alínea “a” da 

Lei n º 8036/90). 

 

6.1.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.  (Incluído dada pela Lei nº 

12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 - Vigência: 180 (cento e oitenta) dias após a data de  

publicação desta Lei). 

 

III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.14. Registro e Quitação do licitante e seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 
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6.1.14.1. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 

em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil ou 

outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de 

responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de 

características iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto da licitação. 

 

6.1.14.2. A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas 

mediante apresentação de um dos documentos a seguir indicados: 

 

1) No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com a 

empresa, constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

expedida pelo Ministério do Trabalho e Ficha de Registro de Empregado;  

 

2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as 

alterações contratuais, se for o caso, devidamente registradas no órgão do 

Registro do Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;  

 

Parágrafo único - Fica estabelecido que para o cumprimento de que trata a o item 6.1.14.1. e 

6.1.14.2 Será(ão) aceito(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços feito com 

profissional(is), celebrado de acordo com a legislação civil comum, vez que tal situação não 

configura o mesmo como sendo do “quadro permanente” da empresa. 

 

6.1.14.3. O(s) profissional(ais) detentor(es) de Acervo Técnico obrigatoriamente 

deverá(ao) ser designado(s) como integrante(s) do Quadro de Profissionais que executarão a obra 

objeto do presente instrumento convocatório, na hipótese da adjudicação do objeto a empresa 

licitante e somente poderão ser substituídos na fase executiva de obra, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior e com a anuência da Fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia/PB. 

6.1.14.4. A empresa licitante terá que apresentar pelo menos um profissional pertencente ao 

seu Quadro Permanente, que reúna a experiência técnica-profissional exigida nas parcelas de maior 

relevância. 

6.1.15.  Declaração de visita ao município, declarando que visitou o local da obra e que tem pleno 

conhecimento das dificuldades dos serviços, devendo ser emitida e assinada, pelo(s) Engenheiro(s) 

Civil(is), devidamente reconhecido pelo CREA, ou Representante Legal da Empresa. 

 

6.1.15.1. O(s) profissional(ais) detentor(es) de Acervo Técnico obrigatoriamente deverá(ao) ser 

designado(s) como integrante(s) do Quadro de Profissionais que executarão a obra objeto do 

presente instrumento convocatório, na hipótese da adjudicação do objeto a empresa licitante e 

somente poderão ser substituídos na fase executiva de obra, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior e com a anuência da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 

6.1.15.2. O(s) Engenheiro(s) Civil(s) ou outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, 

responsável(is) técnico(s) da Empresa licitante ou representante legal da empresa, quando da Visita 

Técnica deverão apresentar documentos de identificação pessoal - Carteira de Identidade 

Profissional, expedita pelo CREA, em original, bem como, caso necessários outros documentos 

pessoais.  
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6.1.16. Apresentar indicação das instalações e dos equipamentos/aparelhamentos e do pessoal 

técnico especializado, adequados e disponíveis, considerados essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, mediante apresentação de relação explícita, conforme estabelece o 

parágrafo 6º do Art. 30 da Lei n° 8.666/93. 

 

6.1.17. Declaração do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe, devidamente 

preenchido e assinado, conforme modelo anexo VI ao edital. 

 

 

IV – REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

6.1.18 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na 

forma da lei, que comprovem sua boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios. As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social 

deverão apresentar, para tanto, o balanço de abertura, arquivado na Junta Comercial, obedecidos 

aos aspectos legais e formais de sua elaboração. O balanço e demonstrações contábeis das 

sociedades anônimas ou por ações deverão ser apresentadas em publicações no Diário Oficial e o 

arquivamento do registro no órgão de registro do comércio competente do Estado do domicílio ou 

sede da licitante. As demais deverão apresentar o balanço e demonstrações contábeis devidamente 

assinados pelo representante legal da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 

do qual foi extraído, com o devido arquivamento no órgão de registro do comércio competente do 

Estado do domicilio ou sede da licitante. 

       

  
Índice de Liquidez Geral           =  

AC + ARLP 
Igual ou superior a 1,0 

 PC + ELP 

 

 Índice de  Liquidez Corrente    =  AC Igual ou superior a 1,0 

 
 

PC 

 
 

 
Índice de Solvência Geral         =  

AT 
Igual ou superior a 1,0 

 PC + ELP 

 

 

Onde:   

AC = Ativo Circulante 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

AT   = Ativo Total 

PC =  Passivo Circulante  

ELP = Exigível a Longo Prazo 

 

6.1.18.1. Caso o subitem 6.1.18. não seja atendido, o licitante estará imediatamente 

inabilitado, o mesmo acontecendo se as demonstrações contábeis não contiverem assinaturas de 

contador e indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

6.1.19. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuída expedida pelo distribuidor da sede da licitante, até 30 

(trinta) dias antes da data da licitação.   
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6.1.20. A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação na presente licitação no valor 

de R$ 7.084,97 (sete mil e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), correspondente a 

1% (hum por cento) do valor da obra, nos termos do artigo 31, inciso III da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. A garantia da proposta deverá ser realizada, nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

  

a) Caução em dinheiro*; 

b) Seguro – Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

d) Título da Dívida Pública
1
; 

 

6.1.21. Declarações em papel timbrado da empresa, destinadas ao município, carimbadas e 

assinadas por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da empresa, que deverão ser 

apresentadas no Envelope nº 01 - Documentação, claramente se comprometendo a: 

 

a) Declaração da empresa Licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública, conforme modelo Anexo III do Edital; 

 

b) Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no artº 7º, inc. XXXIII da 

Constituição Federal de 1988, conforme modelo Anexo IV do Edital; 

 

c) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, 

de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, sob as penas do artigo 299 do Código Penal na 

forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n° 147/2014, 

conforme Anexo V, deste edital; 

 

 c.1.) A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da 

licitante. 

 c.2.) a falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar n° 147/2014, poderá caracterizar o 

crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 

outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, 

mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o 

fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

 

d) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades 

legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações 

complementares solicitadas pela CPL; 

 

e) Declaração que aceita todas as condições do Edital; 

 

f) Declaração que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações 

técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Santa 

                                                 
1
 Os títulos da Dívida Pública devem atender as exigências legais do inciso I do Art. 56 da Lei 8.666/93 e 

estarem reconhecidamente válidos pelo Governo Federal, observando-se os Decretos-leis nº 263, de 

28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

Luzia/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da 

qualidade da obra; 

 

g) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

 

h) Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do responsável técnico que 

acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital. 

 

i) Declaração em atendimento a Lei Municipal nº 833/2017, que em sendo vencedora desta 

licitação, compromete em reservar até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes, ou no 

mínimo 01(uma) vaga caso o percentual não atinja, para sentenciados na Comarca de Santa Luzia-

PB, para execução desta obra. 

 

6.2. DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006 e LC 147/2014.
2
 

a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação. 

d) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 

21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.3. A certidão emitida via Internet, ficarão condicionadas à verificação pela Comissão Permanente 

de Licitação via Internet, devendo ser certificadas pelo servidor nos autos do processo, podendo o 

licitante apresentá-las já conferidas e autenticadas pelos emissores. No caso de expirada as 

validades no momento da contratação, estas deverão ser reapresentadas. 

 

6.4. Os documentos solicitados, neste Edital, deverão estar em plena vigência na data de abertura 

desta Licitação. No caso de documentos que não tenham a sua validade expressa e ou legal, serão 

considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 

 

6.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, este deverá ser através de Selo 

Digital de Fiscalização Extrajudicial, nos termos da Lei Estadual 10.132/2013, ou por membro da 

Comissão Permanente de Licitação da PMSL, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

                                                 
2
 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação de regularidade fiscal exigida no subitem 

6.1.7 a 6.1.13, deste edital, ainda que apresente alguma restrição, assegurado o prazo de cinco dias úteis, a partir do momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para apresentação de nova documentação sem restrição, sob pena de 
inabilitação, cujo prazo pode ser prorrogado, mediante justificativa apresentada pelo proponente e aceita pela Administração, 
observado o § 1º do art.43 da LC Nº 123/2006 e LC 147/2014. 
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obrigando-se, no entanto, a fornecer os originais correspondentes em qualquer época que lhes 

forem solicitados pela Comissão. 

 

6.5.1. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos 

envelopes para autenticação. 

6.5.2. A possibilidade de confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 

autenticação ficará a cargo da Comissão de Licitação.  

            6.5.3. Caso a autenticação seja feita por membro da CPL, os documentos originais serão 

apresentados antes do horário estabelecido para a licitação. Em nenhuma hipótese serão 

autenticados documentos após este prazo. 

 

6.6. As LICITANTES que possuírem restrição no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas), disponibilizado no site www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, ao direito de 

participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, serão inabilitadas. 

 

6.7. A critério da Comissão Permanente de Licitações poderão ser solicitados documentos 

complementares, visando à elucidação de dúvidas porventura havidas. 

 

6.8. Quaisquer documentos assinados pelo responsável técnico e/ou representante legal, tanto para 

fins de habilitação quanto para classificação, deverão ter assinaturas comprovadas por meio de 

documento de identificação legal, ou seja, cópia da cédula de identidade ou outro documento que 

comprove sua assinatura. Caso não seja atendido o referido item e haja necessidade será realizada 

diligencia para comprovação de assinaturas.  

 

7 – PROPOSTA 

  

   7.1. As propostas de preços contidas no envelope nº 02 deverão ser apresentadas, conforme 

definição na fase de habilitação, com as indicações citadas no item 7 deste Edital; 

 

 7.2.  A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de forma clara e detalhada, 

devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 

legal e pelo(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s) da licitante, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO, atendendo as seguintes exigências:   

 

a) Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), unitários e totais, com duas 

casas decimais, indicando o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e 

devem compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente decorra do 

cumprimento pleno e integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como o preço 

global proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, que deve computar 

todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos 

os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, 

deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam 

ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços; 

 

 a1) O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 

 

    a2) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas no BDI 

como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, não 

podendo ser classificado como despesa indireta decorrente da execução de um 

determinado serviço. 
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    a3) As despesas com a administração local não deverão ser incluídas no BDI como 

despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos serviços. 

 

b) Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a licitante deverá indicar o 

documento legal que determine o benefício. 

 

c) Todos os preços da PROPOSTA devem ser apresentados como definitivos, não sendo 

aceitos quaisquer hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais como indicação de 

preços estimados, reembolso de valores não discriminados na PROPOSTA ou menções 

de descontos ou acréscimos de preços ou quaisquer vantagens em relação à PROPOSTA 

de outra licitante. 

 

d) Os preços apresentados, considerando os descontos, se houver, deverão ser preços 

finais e não serão considerados alegações e pleitos das licitantes para majoração dos 

preços unitários e totais. Os descontos, quando houver, deverão estar inclusos nos preços 

unitários e totais propostos. 

 

e) Não poderá haver cotação parcial das quantidades contidas nas planilhas de 

quantitativas de serviços e preços unitários constante do anexo I deste edital. 

 

f) Apresentar planilha de quantitativos e preços unitários de conformidade com a planilha 

de quantitativos e preços. O seu conteúdo deverá ser impresso em uma via, assinada pelo 

representante legal e pelo responsável técnico da empresa, de acordo com Lei 5.194/66 e 

Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA/CREA;  

 

g) Informar prazo de validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos a contar da data de sua apresentação e o prazo de execução das obras de 180 

(cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço; 

 

h) Apresentar composição detalhada de B.D.I. e Encargos Sociais utilizados na elaboração 

da composição dos preços unitários. 

 

i) Apresentar a composição de custos para todos os itens da proposta. 

 

j) Apresentar Cronograma físico - financeiro, compatível com os prazos para conclusão 

da obra, de 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

 

k) Apresentar Planilha Eletrônica de dados (PROPOSTA) em CD ROM. Havendo 

divergência entre os valores constantes da Proposta Escrita e da Planilha Eletrônica de 

dados, prevalecerá àqueles constantes da Proposta Escrita, mesmo que sejam de 

valores superiores ao da Planilha Eletrônica. 

 

l) Apresentar a Planilha Preferencialmente em formato Excel, com a utilização da 

fórmula de arredondamento – ARRED (Coluna Quantidade * Coluna de Preço 

Unitário; para que não haja diferença na operação inserida na coluna do Preço Total. 

 

8 – FORMA E APRESENTAÇÃO  
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8.1. Para facilitar o processamento da licitação, solicitamos que os documentos exigidos sejam 

apresentados, numerados, na mesma ordem indicada, precedidos de um índice; 

 

8.2. Todas as folhas da proposta de preços deverão ser assinadas por um titular e um responsável 

técnico da licitante, conforme Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66. O nome, título e registro no CREA 

do responsável técnico deverão ser indicados de forma clara; 

 

8.3. Somente serão aceitas propostas de preços para a totalidade dos serviços indicados na planilha 

do Anexo nº I, não sendo admitida exclusão ou alteração de qualquer um deles, sob pena de 

imediata desclassificação. 

 

9 – PROCEDIMENTO E CREDENCIAMENTO 

 

9.1. No local, dia e horário previsto no preâmbulo deste Instrumento convocatório serão abertos os 

envelopes habilitação, onde serão observados os seguintes procedimentos: 

 

9.2. Cada proponente deverá se credenciar, por pessoa, perante a Comissão Permanente de 

Licitação, apresentando a solicitado a seguir: 

 

a) Na condição de procurador – Documento oficial de identidade e instrumento público ou 

particular de procuração específica (neste caso com firma reconhecida) ou carta de 

credenciamento que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para praticar todos 

os atos inerentes ao certame, expedida pela licitante, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico, em papel timbrado e assinatura com firma reconhecida.  

 

a1) deverá ser juntada a cópia autenticada em cartório do ato que estabelece a prova de 

representação da empresa, em que constem os nomes dos sócios ou dirigentes com 

poderes para a constituição de mandatários. 

 

b) Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial de 

Identidade e cópia do contrato social registrado no órgão de registro de comércio 

competente ou documentação na qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em nome da licitante; 

 

c) Somente poderão manifestar-se em nome da empresa Licitante os representantes legais 

e/ou aqueles devidamente credenciados, portando CPF, RG ou Documento Equivalente. 

 

d) Junto ao credenciamento o fornecedor deverá anexar à declaração de elaboração 

independente de proposta, constante no anexo VII, conforme IN nº 02, de 16 de 

setembro de 2009, do Governo Federal. Os licitantes que protocolarem seus envelopes 

antes do inicio da sessão deverão anexar a referida declaração junto à 

documentação de habilitação.  

 

9.3. A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar legalmente na 

presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, 

antes do inicio do recebimento dos mesmos.   

 

9.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

junto à Comissão Permanente de Licitação, na mesma licitação.  
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9.5. Os documentos de credenciamento serão rubricados pela comissão e pelos proponentes 

presentes, sendo em seguida juntados ao processo de licitação. A não apresentação do documento 

de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a participação da licitante no certame, porém 

impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar 

documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.  

 

9.6. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada que será devidamente 

rubricada pelos representantes legais das licitantes e membros da Comissão de Licitação que 

decidirá pela habilitação ou inabilitação das participantes, dando ciência às interessadas na própria 

sessão ou em outra que será oportunamente convocada. 

 

9.7. Na hipótese da Comissão Permanente de Licitações efetuar o julgamento e proferir o resultado 

na mesma sessão, verificar-se-á se todos os participantes estão presentes e no caso de desistência 

expressa do prazo recursal, será consignado em ata, quando então, preferencialmente, serão abertos 

os envelopes contendo as propostas na mesma reunião de abertura do envelope contendo a 

documentação. 

 

9.7.1. A comissão e os demais licitantes que assim desejarem rubricarão os envelopes das propostas 

e abrir-se-á o prazo recursal. Caso estejam todos os licitantes presentes, estes serão intimados em 

ata, caso contrário, mediante publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

 

9.8. Caso não tenha sido julgada a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações reunir-se-á 

posteriormente para a avaliação da documentação, tornando público o resultado desta fase por 

meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, quando se dará a abertura do prazo para 

recurso. 

 

9.9. Após a fase recursal será marcada nova reunião de abertura das propostas, mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

 

9.10. Aos Licitantes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados contendo as respectivas 

propostas, transcorrido o prazo recursal ou após sua denegação. 

 

9.11. Das sessões realizadas, lavrar-se-ão atas circunstanciadas, das quais constarão eventuais 

manifestações dos representantes, que serão lidas em voz alta e assinadas por estes e pelos 

membros da Comissão, não sendo permitidas refutações orais, cabendo, entretanto, recurso quanto 

aos seus efeitos; 

 

9.12. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas, pela Comissão de Licitação na 

presença dos participantes, ou relegadas para posteriores deliberações, a juízo do(a) Presidente, 

devendo o fato constar das atas; 

 

9.13. Após o(a) Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para recebimento 

dos envelopes, nenhum outro, em qualquer hipótese, será aceito; 

 

9.14. Julgados os recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o(a) Presidente da 

Comissão de Licitação designará sessão de prosseguimento para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA DE PREÇOS, deverá se efetuar conforme o seguinte: 
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9.14.1. O conteúdo dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS das empresas 

habilitadas quanto à documentação, deverá ser rubricado, obrigatoriamente, pelos membros 

da Comissão e pelos representantes legais presentes; 

 

9.14.2.  A(s) proposta(s) contida(s) nos ENVELOPES Nº 02, depois de rubricadas serão 

analisadas pela Comissão de Licitação e verificadas se as exigências contidas no item 7. e 

seus subitens, deste Edital, foram atendidas; 

 

9.14.3. As licitantes poderão recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos do Capítulo V, art. 109 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

  

9.15. Os envelopes contendo a proposta dos Licitantes inabilitados que não forem retirados no 

prazo de 30 dias, serão inutilizados pela Administração. 

 

10 – JULGAMENTO 

 

10.1 – DA HABILITAÇÃO: 

 

10.1.1 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não apresentarem a 

documentação solicitada, ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem seu 

entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste Edital, e: 

a) Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 

b) Deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a habilitação neste certame; 

c) Deixar de comprovar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

d) Apresentar qualquer documento exigido para habilitação com rasura, com prazo de validade 

vencido ou em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

10.2 – DA PROPOSTA: 

 

10.2.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

10.2.1.1 - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total em qualquer item, o qual 

será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário correspondente, prevalecerá o 

valor do preço unitário e o valor do preço total será corrigido. 

 

10.2.1.2. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, após 

abertura do envelope de proposta e elaborado o Mapa Comparativo de Preços, se a proposta mais 

bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e sido 

verificada a ocorrência de empate – entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por 

cento) superiores à proposta melhor proposta – será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para empresas enquadradas na definição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

 

10.2.1.2.1. Para efeito do disposto no item 10.2.1.2., ocorrendo o empate, proceder-se-à da 

seguinte forma: 
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10.2.1.2.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão;  

 

10.2.1.2.3. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no subitem 10.2.1.2, a seguir, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

 

10.2.1.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.2.1.2, será realizado 

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

10.2.4. O disposto no subitem 10.2.1.2. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.2.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, 

por si ou através de assessoria técnica, diligências no sentido de verificar a consistência dos dados 

ofertados pelas Licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias 

pertinentes. 

 

10.3. SERÁ DESCLASSIFICADA a licitante que: 

 

10.3.1. Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 

 

10.3.2.  Deixar de apresentar a composição de custos para todos os itens da proposta; 

 

10.3.3. Propor condições ou propostas alternativas, que não às contidas neste Edital; 

 

10.3.4. Serão desclassificadas as propostas cujos preços ofertados sejam inexequíveis, na forma 

estabelecida no art. 48 da Lei n. 8.666/93, atualizada. Consideram-se manifestamente inexequíveis, 

no caso de licitação de menor preço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores 

a 50%(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração ou; b) valor orçado pela 

Administração. 

 

11 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

11.1. Dos atos da Administração praticados no presente TOMADA DE PREÇOS caberá recurso na 

forma do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

11.2. Os recursos administrativos deverão ser interpostos devidamente fundamentados, assinados 

por representante legal da recorrente e/ou credenciado com poderes para tal, dirigidos à Comissão 

Permanente de Licitação, protocolizados no setor competente do órgão licitante e seguirão os 

procedimentos estabelecidos no art. 109 e parágrafos da Lei Federal n.º 8666/93. 
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11.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a Licitante 

que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso, conforme preceitua o artigo 41 e parágrafos da Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

 

11.4. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da Lei Federal nº 

8666/93). 

 

11.5. Não serão conhecidos impugnações e recursos por meio de fax-simile, devendo o impugnante 

protocolar à impugnação no setor de protocolo do município, no prazo legal. 

 

11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

11.7. Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todas as propostas dos 

licitantes presente à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância poderá ser 

consignada na Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto no Art 109, 

inciso I, alínea a e b, consoante disposto no Art.43 inciso III, ambos da Lei 8.666/93. 

 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. A adjudicação e homologação dos serviços objeto deste Edital será feita à licitante vencedora 

com base no relatório final elaborado pela Comissão Permanente de Licitação, pela autoridade 

competente; 

 

12.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a 

data de convocação da assinatura do mesmo; 

 

     12.2.1. Após emissão da Ordem de Serviço, a empresa vencedora terá um prazo de até 05 

(cinco) dias para iniciar os trabalhos, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço; 

        

12.3. Findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não comparecimento ou recusa de assinar contrato, 

implicará à licitante vencedora, a aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

13 – DA GARANTIA E ASSINATURA DO CONTRATO 

    

13.1. A garantia de proposta prevista no item 6.1.20 tem o objetivo de proteger a Entidade 

de Licitação contra atos ou omissões dos Licitantes: 

 

a) garantir à satisfação de multa imposta ao licitante que, no curso ainda da disputa, venha 

a praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação.  

 

b) caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital e 

na Garantia de Proposta, e 

 

c) caso a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato.  

 

13.2. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo 

de até 10 (dez) dias, contado a partir da homologação da adjudicação. A Garantia de Proposta das 

Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 10 (dez) dias contado a partir do 
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encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o prazo de devolução será 

contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

 

13.3. A Garantia da Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o Contrato. 

 

14. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

  14.1. O pagamento dos serviços será efetuado, através de transferência bancária, em até cinco 

dias, após aceitação pela fiscalização do município, das medições apresentadas da execução dos 

serviços, o qual deverá estar acompanhado com: 

1. Boletim Medição; 

2. Memória de cálculo; 

3. Relatório Fotográfico de cada etapa (devidamente datado); 

4. Nota Fiscal dos Serviços; 

5. Certidões fiscais e trabalhista. 

 

      14.1.1. O fornecedor contratado deverá apresentar junto com as Notas Fiscais e medição da 

obra para conferência da fiscalização de serviços, com a descrição detalhada dos serviços prestados 

e confirmados pela fiscalização. 

 

       14.1.2 - A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, ou ainda aquela que não cumprir com o 

disposto no item 14.1.1 do Edital, deverá ser retificada/substituída/complementada sendo que o 

prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a Contratante. 

 

    14.1.2.1.  O fornecedor deverá indicar no texto da nota fiscal a que medição se refere o 

faturamento, o número do contrato e do processo licitatório, sob pena de não recebimento da 

mesma. 

 

14.2. No caso do não cumprimento do prazo estabelecido acima, as faturas serão atualizadas 

financeiramente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela revista 

Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas), calculado “pró-rata die”, considerando-se o 

mês do efetivo pagamento e o mês da comprovação da regularidade da documentação fiscal 

apresentada; 

   

14.3. A fiscalização da Prefeitura de Santa Luzia/PB, elaborará mensalmente a medição dos 

serviços efetuados. 

 

15. DA REVISÃO CONTRATUAL 

  

15.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma do artigo nº 65, Inciso II 

alínea d, da Lei nº 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital; 

 

15.2. As eventuais solicitações, observado o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto, nos custos do 

Contrato. 

 

16 – DO(S) CONTRATO(S) E PRAZO 
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 16.1. As obrigações decorrentes desta Licitação constarão de Contrato, Anexo II do Edital, a ser 

firmado entre a proponente vencedora e o município de Santa Luzia-PB. 

 

16.2. O prazo de vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias e o prazo da 

execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, 

podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante Termo 

Aditivo. 

 

16.3. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato resultante deste Edital e suas prorrogações, 

obedecerão ao disposto no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

16.4. Farão parte integrante dos Contratos todos os documentos apresentados pela Licitante 

vencedora que tenham servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1. Disponibilizar o número mínimo de operários indicados no projeto básico nas unidades de 

serviço e nos horários definidos pelo mesmo. 

 

17.2. Todos os defeitos, erros, danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a 

execução das obras e provenientes de dissídio, negligência, má execução dos serviços ou emprego 

de mão-de-obra de qualidade inferior, serão refeitos pela CONTRATADA, exclusivamente à 

custa, dentro do prazo estabelecido pela CONTRANTE. 

 

17.3. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou 

indecoroso, ou não demonstrar qualificação para os serviços que são objetos do Contrato, no prazo 

máximo de 24 horas. 

 

17.4. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço do 

Município, executem serviço para terceiros. 

 

17.5. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos 

serviços. 

 

17.6. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser 

implantadas através de Ordens de Serviço expedidas pelo Município. 

 

17.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo quando utilizando equipamentos da 

CONTRATANTE. 

 

17.8. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato. 

 

17.9. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações 

dos fiscais do MUNICÍPIO. 

 

17.10. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Secretaria de Serviços Urbanos do MUNICÍPIO na execução da(s) obra(s)/serviço(s). 
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17.11. Além das disposições acima, a empresa contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

 

17.11.1. Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a lei n.º 

9.854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos). 

 

17.11.2. Informar imediatamente a Secretaria de Serviços Urbanos do MUNICÍPIO, 

verbalmente e por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução da(s) obra(s) 

serviço(s). 

 

17.11.3. Atender as solicitações da Secretaria de Serviços Urbanos, de fornecimento de 

informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados. 

 

17.11.4. Cumprir integralmente o disposto no projeto básico.  

 

17.11.5. A Contratada deverá cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do 

trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente pelo seu 

quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 

17.12. A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas 

condições da habilitação. 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

 

   18.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

através do seu Secretário Municipal e dos seus técnicos, sendo gestor do Contrato o servidor 

indicado pelo município. 

 

   18.2. A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita 

execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver 

havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

 

  18.3. A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a Licitante vencedora das 

responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato. 

 

19. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

19.1. O contrato decorrente desta licitação, cuja minuta encontra-se no anexo II do presente Edital, 

será formalizado através de termo em conformidade com legislação pertinente, fazendo dele, com 

os seus anexos e a proposta da concorrente vencedora, parte integrante deste edital; 

 

19.2. O preço unitário para execução dos serviços constantes da licitação e objeto da proposta, 

com os reajustes previstos neste Edital, serão, a qualquer título, a única remuneração devida à firma 

contratada. No referido preço estão incluídos o pagamento da mão-de-obra necessária e adequada a 

sua perfeita execução, os encargos sociais a ela referentes e as despesas com material de limpeza, 

equipamentos, veículos, sua manutenção e conservação; 

 

19.3. A partir do início efetivo dos serviços, será instituído um livro de ocorrência, onde deverão 
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constar as comunicações, por ventura necessitem de registro. Esse livro independente de 

atribuições deverá ser atualizado e visitado pelas partes e deverá permanecer na sede da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, em local de fácil acesso à contratada. 

 

20. MULTA E PENALIDADES 

 

20.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, o licitante estará sujeito as seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a prévia defesa, ficando sob responsabilidade da 

PREFEITURA. 

 

           20.1.1 - MULTAS POR ATRASO CONTRATUAL: A multa global será calculada pela 

seguinte fórmula: 

 

  M = (0,01V / P) x N 

 

  Onde: 

  M = Valor da multa em Reais; 

 

  V = Valor inicial do contrato em Reais reajustado; 

 

  P = Prazo contratual de execução, em dias corridos; 

 

  N = Números de dias corridos que exceder a data contratual marcada para entrega 

dos serviços, devendo no caso existir prorrogação, a contagem ser feita após a data da referida 

prorrogação. 

 

 20.1.2. - A multa, dependendo da PREFEITURA, poderá ser aplicada parcialmente, isto 

quando houver atraso na execução das parcelas, onde o valor de N, seria o número de dias corridos 

que exceder a data de término da referida parcela, no cronograma físico-financeiro da proposta e V 

o valor atualizado da parcela. 

 

         20.1.3. O descumprimento do prazo na implantação dos serviços, bem como as 

infringências das obrigações contratuais ensejará a aplicação de multas moratórias. 

  

21.  DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

  21.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, poderá a contratante, garantida a prévia 

defesa da licitante, aplicar as seguintes sanções: 

 

     21.1.1.  Advertência; 

 

     21.1.2. Multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato. 

 

     21.1.3  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

PMSL, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

 

     21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública. 

 

22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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22.1 – O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 

78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

22.1.1. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei 

nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia, aos pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da 

desmobilização. 

 

22.1.2. A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo 

das sanções descritas na Lei acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da Lei nº 

8.666/93. 

 

    22.1.3. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a 

CONTRATADA o valor dos serviços executados. 

 

22.2. Constituem motivos para rescisão dos contratos: 

 

22.2.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

 

22.2.2. Atraso não justificado na execução dos serviços; 

 

22.2.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 

contratante; 

 

22.2.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

  

22.2.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

 

22.2.6. A dissolução da sociedade; 

 

22.2.7. Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a contratante 

poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, 

que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

 

22.2.7.1. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia 

do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 

 

22.3. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de fiel 

execução pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante comprovação de ter 

havido a rescisão dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas todas as obrigações trabalhistas 

e previdenciárias.   

 

23. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

23.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a 

CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
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legais, sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de 

sub-contratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será 

responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos sub-contratados, podendo, no caso de 

culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, 

mediante aprovação da PREFEITURA. 

 

24. ANEXOS 

 

24.1. Encontram-se anexos ao presente edital os seguintes documentos como se aqui estivessem 

transcritos: 

 

Anexo I - Projeto Técnico;  

 

Anexo II - Minuta do Contrato; 

 

Anexo III - Modelo da Declaração de Idoneidade; 

 

Anexo IV - Modelo da declaração de cumprimento do Art. 7º da CF; 

          

Anexo V - Modelo da Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

 

Anexo VI -  Declaração do Responsável Técnico; 

 

Anexo VII - Modelo Declaração Independente de Proposta. 

 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. As licitantes interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do edital, 

bem como de todas as condições gerais e peculiares das áreas definidas, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do contrato;  

 

25.2. Serão mantidas durante a execução do contrato, todas as condições da Habilitação. 

 

25.3. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentado fora do prazo legal e/ou 

subscrito por procurador, não habilitado legalmente no processo a responder pela firma. 

 

25.4. Os casos omissos neste TOMADA DE PREÇOS, serão regulados em observância a Lei nº 

8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

 

25.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, 

que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas 

neste edital e seu anexo. 

 

25.6. O contratado deverá permitir o livre acesso de servidores da Prefeitura de Santa Luzia/PB e 

do órgão concedente dos recursos, bem como dos órgãos integrantes do sistema de controle interno 

e externo a qual esteja subordinados a Prefeitura e o Ministério aos documentos e registros 

contábeis da empresa contratada no que concerne a execução dos serviços vinculados a contratação 

em tela. 
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25.7. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a 

presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, não cabendo as licitantes o direito de indenizações, 

ressalvado o disposto no parágrafo segundo do citado artigo.  

 

25.8.  Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e abertura dos 

envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia útil subsequente de 

funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.  

 

25.9. Demais informações relativas a presente Licitação serão prestadas no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na 

Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 

58.600-000, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 14h.  

 

25.10 A participação na presente Licitação implica em concordância tácita, por parte da empresa 

Licitante, com todos os termos e condições deste Instrumento convocatório.  

 

25.11. O Licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta Licitação.  

 

Fica eleito o foro a que pertencer o município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, para dirimir 

litígios resultantes deste Instrumento convocatório. 

 

 

Santa Luzia - PB, 21 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Maria do Socorro Nóbrega Cabral 

Presidente da CPL/PMSL 
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ANEXO I - PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA 

 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020 

 
 

 

1-Planilha Orçamentária; 

2-Memória de Cálculo; 

3-Composição de Preços Unitários; 

4-Planilha de Composição do BDI; 

5-Cronograma Geral; 

6-Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. 

7-Desenhos Técnicos. 

 

 
 



1.0 

11 CPU 003 

12 

2.0 

2.1 

3.0 

3.1 

311 96523 

31.2 96617 

3.1.3 92915 

314 92917 

315 92919 

3.16 94965 

3.1 7 92873 

3.2 

3.21 92480 

322 92775 

323 92777 

324 92778 

32.5 92779 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

DE UBS (CENTRO) 

SANTA LUZIA · PB 

N" Propost.: 

Finenciimento: 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 1 

ELETRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 
~"''"·~~"'01::-Tn INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE ROTEÇÃO 

MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

INFRA-ESTRUTRA.: FUNDAÇÕES 

SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES 

MAGRO. APLICADO EM BLOCOS 
ESPESSURA DE 3 CM 

IARMAC:AO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM · MONTAGEM. 

IARMAC:AODE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO). 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM ·MONTAGEM 

I AHMA~;Ao DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS. EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO). 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ·MONTAGEM. 

FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS 

VIGA BALDRAME 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

m' 

m' 

kg 

kg 

kg 

m' 

m' 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, m' 

IAHMAC;Ao DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 
UTILIZANDO CA-60 DE 5,0 MM · MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 
UTILIZANDO CA-50 DE 8,0 MM · MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ·MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM · MONTAGEM. 
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534,29 

1,00 

107.19 

71 ,46 

191 ,10 

592.80 

732,80 

28,56 

28,56 

18,30 

293,20 

508,20 

228,10 

74,30 

Deu B11e: 

R$ 663 000,00 BOI: 

R$ 5.633,08 

4,21 5.05 2.698.16 

1243,72 1490.60 RS 1 490,60 

R$ 3.319,15 

73,79 R$ 3 319,15 

RS 59.288,40 

56,14 67.28 RS 7.211 .74 

11 ,49 13.77 R$ 984,00 

9,50 11.39 RS 2.176,63 

8,05 9.65 RS 5.720.52 

7,11 8.52 R$ 6.243.46 

298.28 35749 RS 10.209.91 

126,19 151.24 R$ 4.319,41 

33,40 40.03 R$ 732,55 

10,35 12,40 R$ 3 635,68 

8,53 10.22 R$ 5.193,80 

7,47 8.95 RS 2 041 ,50 

6,22 7.45 R$ 553.54 
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ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

!Obra CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) H" Propostl: DataBut : fev/20 

!Município: SANTA LUZIA· PB Financiamento: R$ 663.000,00 BOI: 19,85% 

!'-'"""' RUA SERÁFICO NÓBREGA Total geral: R$ 708.496,78 Contrapartida R$ 45.496,78 

r r!' 

ITEJI 
"' ono~n•~ 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI O. QUANT. 
SIBDIIRS1 rm-:oi,RS1 VALOR TOTAL (RS) 

iWM.;Kt 1 u FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIAI 
326 94965 

BRIT A 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
rrr' 19,38 298,28 357,49 R$ 6 928,16 

327 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

rrr' 19,38 126.19 151.24 R$ 2.931 ,03 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

328 93382 IKtAI~~u MANUAL DE VALAS COM COMt'AviAO,:Ãu l1Ef.AI\IIZAO,A rrr' 18,77 18,07 21,66 R$ 406,47 

4.0 SUPERESTRUTURA RS 119.416,12 

41 PILARES (T~RREOIPLATIBANDAICAIXA D'AGUA) 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 

411 92443 
ESTRUTURAS SIMILARES COM AAEA MÉDIA DAS SEÇOES MAIOR QUE rrr' 18,40 21 ,87 26.21 RS 482,26 
0,25 M'. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA. 18 UTILI7Ar.r'u:s 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
412 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 481 ,03 10,35 12.40 R$ 5 964.77 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
413 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 1185,68 7,47 8.95 R$ 10611,84 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM 

414 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1·2.3 2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

rrr' 22,08 298,28 357.49 R$ 7.893,38 BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

415 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

rrr' 22.08 126.19 151.24 R$ 3.339.38 CONCRETO EM ESTRUTURAS 

42 VIGAS SUPERIORES (TÉRREOIPLATIBANDAICAIXA D'AGUA) 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESC:ORAI ·~· 
421 92480 METALICO. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. rrr' 22,87 33,40 40,03 R$ 915,49 

18 UTILIZAÇOES 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
422 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO kg 370,30 10,35 12.40 R$ 4.591.72 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
423 92785 ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO kg 70,80 8.34 10.00 RS 708,00 

CASO DE 6,3 MM - MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
424 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 916,20 8,53 10.22 R$ 9.363,56 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM · MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
4 2.5 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO kg 326,64 7,47 8,95 R$ 2.923.43 

UTILIZANDO AÇO CA·50 DE 10,0 MM - MONTAGEM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
426 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO kg 56,30 6,22 7 45 R$ 419,44 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM ·MONTAGEM 

427 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 2,3 2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIAI m• 37,15 298,28 35749 R$ 13.280,75 
BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

428 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

rrr' 37,15 126.19 15124 R$ 5.618,57 
CONCRETO EM ESTRUTURAS 

43 LAJES (TÉRREO/CAIXA D'AGUA) 

LAJE PRE-MOLDADA PIPISO, SOBRECARGA 200KGIM2. VAOS ATE 
431 742021002 3,50MIE=8CM, CILAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM. INTER-EIXO m' 502,70 65.32 78.29 R$ 39.356,38 

IJSCM. CIESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 6 ( 
Pégina 2 de 1 O ;!'\ 



432 92509 

4.3.3 92784 

4 34 92785 

4.35 92786 

4.3 6 92787 

437 94965 

4.3.8 92873 

4.4 

443 93194 

5.0 

51 87503 

6.0 

61 

611 92544 

6 1.2 94207 

62 

62 1 94231 

6.21 98546 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) N" Propolta: 

Fin1nci1mento: 

E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM AAEA 
OU IGUAL A 20M', PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE m' 68,00 

COMPENSADA RESINAOA, 2 

DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO kg 67,90 
5,0 MM - MONTAGEM. 

DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO kg 67,90 
6,3 MM - MONTAGEM 

DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO kg 129,00 
8,0 MM - MONTAGEM 

DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO kg 21 ,20 
10.0 MM - MONTAGEM. 

FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3'2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIAI m' 6,82 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m' 6,82 
EM ESTRUTURAS 

VERGAS E CONTRA VERGAS 

PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE 
m 76,74 

ELEVAÇÃO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

m' 871 ,01 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

COBERTURA 

TELHA FIBROCIMENTO 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO. INCLUSO m' 429,82 
TRANSPORTE VERTICAL 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM. COM 
TERAl DE 114 DE ONDA PARA TELHADO COM m' 429,82 
QUE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m 109.94 

m 107,70 

Pâg1na 3 de 10 

01ta Bllt : 

BOI: 

32,34 38.76 R$ 2.635.68 

9,00 10 79 R$ 732,64 

8,34 10.00 R$ 679,00 

7.72 9.25 R$ 1.193,25 

6.83 8,19 R$ 173,63 

298.28 357 49 R$ 2.438,08 

126.19 15124 R$ 1 031 ,46 

22.42 26.87 R$ 2 062,00 

R$ 46.851,63 

44,88 53.79 R$ 46 851 ,63 

R$ 55.542,89 

10,97 13.15 R$ 5.652.13 

44,00 52,73 R$ 22.664.41 

31 ,73 38.03 R$ 4.181 ,02 

73,28 87.83 R$ 9.459,29 



71 CPU 006 

8.0 

81 

81 1 CPU011 

812 72120 

81 3 49481 

8.2 

8.2.1 94570 

9.0 

911 CPU 007 

914 90373 

91.5 89362 

916 000951 

9 1.7 00107 1 

918 001081 

9.19 94797 

9 110 93093 

9111 94706 

9.112 89441 

91.13 89438 

9114 89401 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) 

ENTERRADAS, COM 
111' 416,03 

ESQUADRIAS 

PORTAS 

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), USA, 
REVESTIDA CIFÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 

m' 74,72 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO 
111' 12,02 

INST f;J.ACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 

DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 
111' 10,63 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL· COMPLETO 

JANELAS 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 111' 77,57 
PADRONIZADA 

1,00 

und 9,00 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
und 8,00 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INST f;J.AÇÂO 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM und 2,00 
X 1/2", PARACAIXAD'AGUA 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 112', 
und 5,00 

PARA AGUA FRIA 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 32 MM X 1', und 1,00 
PARA AGUA FRIA 

BOlA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM 
DE ÁGUA. AF _0612016 

und 2,00 

und 2,00 

und 2,00 

und 13,00 

und 1,00 

PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE m 14,72 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTf;J.AÇÂO 
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Dau Sue : 

RS 663 000,00 BOI: 

R$ 4.222,70 

RS 85.340,00 

541 ,51 649.00 R$ 48.491,98 

252,29 302.37 R$ 3.634,19 

249,05 298.49 R$ 3171,75 

323,14 387.28 R$ 30.042,08 

RS 7.686,32 

39,93 47.86 R$ 47,86 

8,70 10,43 R$ 93,87 

4,96 5.94 R$ 47,52 

6.73 8.07 R$ 16,14 

0,49 0,59 R$ 2.95 

1,26 1.51 R$ 1,51 

29,53 35,39 R$ 70.78 

19,01 22.78 R$ 45,56 

25,00 29.96 R$ 59,92 

10,04 1203 R$ 156,39 

3,96 4.75 R$ 4.75 

4,68 5.61 R$ 82,58 



Obra 

9115 89402 

9.1.16 89403 

9117 89449 

9118 89422 

9119 89436 

9120 89596 

9.121 89610 

9.122 8131 

9123 820 I 

9.1 24 89369 

9125 89503 

91 26 94672 

9127 90373 

9128 89412 

9129 89485 

9.1.30 89520 

91 .31 89362 

9132 89501 

91.33 89395 

9.1.34 89398 

9.1.35 89625 

9.136 89619 

9.137 89627 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS {CENTRO) N" Proposta: 

Financiamento: 

PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE m 103,91 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE m 8,22 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO AF _1212014 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- m 104.75 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _1212014 

CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
DN 20MM X 112, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE und 32,00 

E 1212014 
CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, 

SOLDÁVEL. DN 32MM X 1.1NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE und 8,00 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 1212014 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.112, 1NSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA - und 4,00 
FORNECIMENTO E 1212014 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - und 6,00 
FORNECIMENTO E AF 1212014 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM. und 13,00 
AGUA FRIA PREDIAL 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 50 X 32 MM, und 1,00 
AGUA FRIA PREDIAL 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
und 3,00 

SUB-RAMAL DE ÁGUA -

CURVA 90 GRAUS. PVC, 
DE ÁGUA -

und 5,00 

und 9,00 

und 20,00 

und 2,00 

und 1,00 

und 1,00 

und 26,00 

und 14,00 

und 10.00 

und 3,00 

und 15,00 

EM und 1,00 

EM und 6,00 
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Data Base : 

BOI: 

5,71 6.84 R$ 710,74 

9,67 11,59 R$ 95,27 

10,99 13,17 R$ 1379,56 

2.25 2.70 R$ 86.40 

3,80 455 R$ 36.40 

6,30 7,55 R$ 30,20 

12,37 14.83 R$ 88,98 

2,89 3,46 R$ 44,98 

3,67 440 R$ 4,40 

10,23 12.26 R$ 36.78 

14,67 17,58 R$ 87,90 

6,19 7,42 R$ 66,78 

8,70 1043 R$ 208,60 

5,18 6.21 R$ 12,42 

3,10 3.72 R$ 3,72 

7,07 8.47 R$ 8,47 

4,96 5.94 R$ 154,44 

8,06 9,66 R$ 135,24 

6,92 8.29 R$ 82,90 

10,20 12.22 R$ 36,66 

12,76 15,29 R$ 229,35 

5,11 612 R$ 6,12 

11.95 14 32 R$ 85,92 

A 
:i~.~' .JJ 



91.38 

92 

9.21 86913 

9.2.5 89351 

926 94495 

927 94497 

928 94498 

10.0 

10.11 89728 

1012 89748 

101.3 89726 

1014 89732 

101 .5 89746 

1016 89724 

101 7 89731 

10.1.8 89744 

1019 89827 

10 110 89834 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) H" Proposta: 

Financiamento: 

und 1,00 

und 4,00 

314", FORNECIDO E 
und 8,00 

und 3,00 

und 2,00 

und 3,00 

und 26,00 

und 2,00 

45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. ON 40 MM. 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 3,00 

DE ESGOTO SANITÁRIO 
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 46.00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. ON 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 7,00 

DE ESGOTO SANITÁRIO 

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 28,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERJE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM. 
JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA und 9,00 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM. 
JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO und 5,00 
SANITÁRIO OU 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE und 7,00 
ESGOTO SANITÁRIO OU I 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 
MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE und 8,00 
ESGOTO AF 1212014 

Pâgtna 6 de 10 

Date Base : 

R$ 663 000,00 BOI: 

R$ 12.14 

18,22 21.84 R$ 87,36 

24,84 29.77 R$ 238,16 

58,66 70.30 R$ 210,90 

86,85 104.09 R$ 208,18 

113,77 136.35 R$ 409,05 

R$ 26.646,36 

5,92 710 R$ 184,60 

21 ,85 26.19 R$ 52,38 

4,04 484 R$ 14,52 

6,59 7.90 R$ 363,40 

13,90 16.66 R$ 116.62 

5,55 665 R$ 186,20 

6,23 7 47 R$ 67,23 

13,93 16.70 R$ 83,50 

9,48 11.36 R$ 79,52 

21 ,96 26.32 R$ 210.56 



10112 89784 

10113 89796 

10 114 89711 

10 115 89712 

10116 89714 

10 117 89482 

10118 741661001 

10119 98103 

10.21 86902 

10 2 2 86859 

10 23 93441 

10 2 6 86909 

10 2 7 86882 

10 2 8 86879 

10 2 9 86932 

11.0 

111 741311004 

112 74130/001 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) N"Propom: 

Financiamento: 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM. JUIIITA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU und 12,00 
ESGOTO SANITÁRIO AF 1212014 

NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUIIITA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU und 10,00 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 20,32 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 83,69 

m 99,75 

I SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. FORNECIDA E INSTALADA und 12,00 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLWIAL. AF _1212014 

und 11,00 

und 1,00 

LOUÇA BRANCA COM COLUNA. '44 X 35.5' CM. PADRÃO und 11.00 
- FORNECIMEIIITO E INSTALAÇÃO AF _0112020 

BANCADA DE 0,50 X 0,60 M -
und 3,00 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM. COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, VAl.VULAAMERICANA EM METAL 

SIFÃO FLEXÍVELEM PVC. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. und 5,00 
DE PAREDE. 112 OU 314, PARA PIA DE COZINHA. 

FORNEC E INST 

und 4,00 

und 15,00 

und 15,00 

COM OU 
und 15,00 

und 7,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
METALICA. PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
COM BARRAMEIIITO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 

und 1.00 

INSTALACAO 

DISJUNTOR MONO POLAR 
(AMERICANO ·LINHA PRETA) 10 A 30A 240V, OU DIN (PADRÃO und 27.00 
LINHA 

Pãgma 7 de 1 O 

Data Base : 

R$ 663 000,00 BOI: 

11,33 13.58 R$ 162,96 

23,09 27.67 R$ 276,70 

11,11 13.32 R$ 270,66 

16,36 19.61 R$ 1641 ,16 

31 ,60 37.67 R$ 3.777,53 

15,18 18,19 R$ 218,28 

165,90 198.83 R$ 2.187,13 

124,54 149.26 R$ 149,26 

192.62 230.86 R$ 2.539.46 

200,11 239.83 R$ 719,49 

649,53 n8.46 R$ 3.892,30 

127,82 15319 R$ 612,76 

100,93 120.96 R$ 1814,40 

14,73 17 65 R$ 264.75 

4.78 5.73 R$ 85.95 

411,85 493.60 R$ 3.455,20 

RS 43.842,14 

334.n 40122 R$ 401 ,22 

11,14 13.35 R$ 360,45 



11 3 

11 .4 91937 

115 91939 

116 91940 

1111 91959 

1112 91967 

1113 92000 

11 14 91996 

1115 91993 

1116 91924 

1117 91926 

1118 91928 

1119 91934 

11 20 91836 

1121 91870 

1122 91871 

1123 91872 

12.0 

121 87879 

12 2 87547 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) 

SANTA LUZIA · PB 

RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 20 MM (1/2j, PARA 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

RiGIDO ROSCÁVEL. PVC, DN 25 MM (3141, PARA 
INSTALADO EM PAREDE · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 32 MM (11. PARA 
INSTALADO EM PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

REVESTIMENTOS 

APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 

BETONEIRA 400l 

ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM 
1·2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA 
DETALISCAS 

Pãgina 8 de 10 

H" Proposta: 

Finenciamento: 

114,00 

15,00 

54,00 

3,00 

6,00 

81 ,00 

20,00 

15,00 

m 1 640.70 

m 3.834,40 

m 472,80 

m 166,00 

m 1194,80 

m 2,00 

m 1.00 

m 87,50 

rn' 1 742,02 

rn' 1.391 ,77 

D1ta B11e : 

BOI: 

R$ 87,20 

6,11 7,32 R$ 834,48 

15,70 1882 R$ 282,30 

8,31 9.96 R$ 537,84 

24,34 2917 R$ 87,51 

33,32 39.93 R$ 239,58 

16,28 19,51 R$ 1580,31 

18,26 21,88 R$ 437,60 

24,80 29.72 R$ 445,80 

1,61 1 93 R$ 3166,55 

2,35 282 R$ 10 813,01 

3,82 4,58 R$ 2.165,42 

13,24 15.87 R$ 2.634,42 

7,05 845 R$ 10.096,06 

6,21 744 R$ 14,88 

7,20 8.63 R$ 8,63 

9,31 11,16 R$ 976,50 

R$ 72.735,06 

2.41 289 R$ 5 034,44 

13,62 16,32 R$ 22.713,69 



12 3 87554 

12 4 CPU 014 

12 5 87274 

126 CPU 013 

13.0 

131 95240 

132 87620 

133 84191 

134 738501001 

13 5 92397 

136 94265 

14.0 

141 

1411 88497 

1412 88487 

14.2 

14 2.1 88496 

14 2 2 88486 

14.3 

14.3.1 

15.0 

151 98504 

15.2 CPU012 

15.3 362041 

ESTADO DA PARA(BA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) H" Proposta: 

Finenciemento: 

350,25 

82,01 

127,68 

CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11. 350,25 

DE BASE OU EMBOÇO 

PAVIMENTAÇAO 

CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
DE3CM 

m' 426,67 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA), 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS m' 426,67 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM. INCLUSO JUNTAS DE m' 426,67 
PLÁSTICAS 

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM m 474,97 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
m' 447,17 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM m 57,00 
EXTRUSORA. 14 CM BASE X 30 CM ALTURA 

PINTURA 

PAREDES 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EM PAREDES. DUAS 
m' 1391.n 

DEMÃOS 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
m' 1.391.n 

DUAS DEMÃOS 

TETO 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS m' 397,86 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVAEM TETO. 
m' 397,86 

DEMÃOS 

ESQUADRIAS 

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
METALICA 

SERVIÇOS FINAIS 

PLANTIO DE GRAMA EM PlACAS m' 263,01 

GRADIL DE PROTEÇÃO EM PERFIS DE ALUMiNIO ANODIZAOO BRANCO 
m' 52,89 

BARRAS RETANGULARES HORIZONTAIS FIXADAS POR REBITE. 

APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM. 
und 12,00 

MINIM03CM 

Págtna 9 de 1 O 

OetaBue : 

12,40 14,86 R$ 5204,72 

39,34 47,15 RS 3.866.54 

54,80 6568 RS 8.386,02 

65,58 78.60 R$ 27.529,65 

R$ 101.947,39 

11,06 13.26 R$ 5.657,64 

22.20 26,61 R$ 11 353,69 

102,34 122.65 R$ 52.331,08 

19,42 23.27 R$ 11.052,55 

36,88 44,20 R$ 19.764,91 

26,17 31.36 R$ 1787,52 

R$ 45.338,16 

9,35 1121 RS 15 601.74 

9,18 11 .00 R$ 15 309,47 

16,90 20.25 R$ 8 056,67 

10.01 12.00 R$ 4.774,32 

19,82 R$ 1.595,96 

R$ 30.687,38 

9,66 11,58 R$ 3.045,66 

180,37 216,17 RS 11.433,23 

160,45 192.30 R$ 2.307,60 



. . 

154 CPU 002 

155 CPU 009 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇÃO DE UBS (CENTRO) N" Proposta: 

Financiamento: 

MURO EM ALVENARIA BLOCO E= 0,09M, C/ ALV DE 
0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR 

m' 67,89 
INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO 
REBOCO COM PINTURA PVA 2 DEMÃOS. 

LIMPEZA FINAL DA OBRA m' 534,29 

Data Base : 

R$ 663.000,00 

155,07 185,86 R$ 12.618,59 

2,01 2,40 R$ 1.282,30 

Total Geral R$ 708.496,78 

Havendo divergências entre as Especificações, Memória de Cálculo e Projeto Arquitetõnico, prevalecerão os valores contidos em Planilha Orçamentilria 

Pâgina 10 de 10 
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CONSTRUÇÃO DE U8S (CENTRO) 

SANTA LUZIA • P8 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

= (C()Ill)IYTlefllo x Largura x Altura) x Otde 
.50).3Q.i1 .25·1 .05"1 50).13-+{1.05·o85·1 ,50)"3-+{t .35·t 

WiTRO DE a:li-ICRETO MAGRO. APLICADO EM BlOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
31 2 DE3CM 

AAJAAÇÃD DE ESTRUTURAS DE CONCRETO AAJAAOO. EXCETO VIGAS, PilARES LAJES E Conforme quaâo rElSlfTlO do prOjeto estrutural 
,.u,'u"'""'"' PROFUNDAS (DE EDIFIClOS DE MULTlPlOS PAVIMENTOS EDIFICAÇÃO P=(1911) 

313 UT1LIZANDOAÇO~DE50MM - MONTAGEM 

314 

315 

316 

322 

324 

325 

326 

327 

4 1 1 

E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO MET AUCO f'!:. 
EM CHAPA DE MADEIRA PlASTIFICADA, 18 UTILIZAÇOES 

DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COtNENCK>NAl. DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO ITRREA OU SOBAAOO UTILIZANDO AÇO Cl\.6() DE 5O MM • 

DE PILAR OU VIGA DE UW. ESTRUTURA CONVENCtONAt. DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO ITRREA OU SOBAAOO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM 

DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE tO. O MM 

DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO ITRREA OU SOBAAOO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM 

Cooforme q.Mo rElSlfTlO dO prOjeto estrutural 
P=(4 00) 

Cooforme quaâo rElSlfTlO do pr0j61o estrutural 
P=(347 1(}..352 40) 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PilARES RETANGUlARES E ESTRUTURAS Forma de Pilares= (Comprmento • largura) X Altura X 01de I Ultii23Ção 
SIMilARES COM ÁREA MtolA DAS SEÇOES MAIOR QUE O 25M' f'!:-OIREITO SIMPlES. EM tl\=tllu.•<J<V4Q.O 2Q.D 20).(1 10.3 50))"60 / 18 

DE IMDEJRA COMPENSADA PlASTIFICADA, 18 UTILIZAÇOE$ 

m' 

10719 
m' 

7146 
m' 

191 10 

592.00 

732.00 

28.56 m' 

2856 m' 

18.30 
m' 

293.20 

50620 

228 tO 

7430 

1938 
m' 

1938 m' 

18n 
m' 

1840 



422 

423 

423 

424 

425 

427 

431 

432 

03 

434 

435 

4 36 

437 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFBTURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRUÇAo DE U8S (CENTRO) 

SANTA LUZIA P8 

ncou n.JTAr><:u DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO MEl ALI CO. PE · 
EM CHAPA DE MAOBRA PlASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES 

f'II.AA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO TtAAEA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CMIO DE 5,0 MM • 

de foona das V1Q3S (confoone quadro resuno do pr()j9to eslru1ural) 
1 64' (D 40+0 40+0 20)Y18 

PII.AA OU VIGA DE UMA ESTRVTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CMO DE 6 3 MM . Conforme quadro resuno do pr()teto eslru1ural 

' P=(7080) 

Pli.AA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO 
IARIUAl'ICI I'U UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO C.MiO DE 8.0 MM • Conforme quadro resuno do pr0f91o eSru1ural 

P=(9162) 

PII.AA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.al OE 10.0 MM Conforme quad'o resuno do prOjSto eSrulural 

P=(32664) 

Pli.AA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO 
UMA EDIFICAÇÃO TtAAEA OU SOBRADO UnLIZANDO AÇO CA.al DE 12.5 MM 

BRITA I) PREPARO 

n<t.-..Ll/AIJA PIPISO. SOBRECARGA 200KG'M2 VNJS ATE 3.50MIE.ac:M 
E CAP CICONC FCK•20MPA 4CM INTER-EIXO 38CM CJESCORM1ENTO 
E FERRAGEM NEGATIVA 

DESMONT NJEJA DE FÓRMA DE LAJE WoCIÇA COM AAEA MÊDtA MENOR OU 
PÊ.QIRSTO SIMPlES, EM CHAPA DE MADBRA COMPENSADA RESINADA 2 

IARI~:An 1nr: WE DE UMA ESTRUTURA CONIIENCIONAl DE CONCRETO ARMADO EM 
TtAAEA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM MONTAGEM 

DE WE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO ARMAOO EM 
Elllf'IC.AC/>D TtAAEA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.al DE 6 3 MM · MONTAGEM 

DE WE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO ARMADO EM 
EDIF'ICACAO TtAAEA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.al DE 8,0 MM · MONTAGEM 

DE WE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAl DE CONCRETO ARMADO EM 
t:Uir·I(.;A(;HJTERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.al DE 10.0 MM • 

Arrsa oe foona das lajeS (conforme quadro resuno do protelo estru1ural) 
=(6800) 

481 .03 

1185.68 

22.08 
m' 

22.08 m• 

2287 
m' 

370,30 

70.80 

91620 

32664 

5630 

3715 m' 

3715 
m' 

50270 
m' 

68.00 
m' 

67.90 

6790 

129,00 

2120 

6.82 m' 

6.82 
m' 

7674 m 

43.91 
m 

76.74 m 

1 .fl 



Ob111 

Município 

622 

62 3 

9 15 

916 

91 7 

918 

919 

DE U8S (CENTRO) 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

da Voga ba~ ~Saoaras +Tocos de Pilares 

~ 

42982 
m' 

429,82 
m' 

109,94 m 

107.70 m 

429.82 
m' 

397,86 
m' 

m' 

7H2 
m' 

1202 m' 

1063 
m' 

m' 

9.00 
und 

8,00 und 

200 und 

5,00 
und 

1.00 und 

2.00 und 

2,00 und 

2.00 
und 

13.00 
und 

1,00 
und 

14n m 



922 

92.3 

924 

925 

926 

927 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

= 15,00und 

=400und 

=300und 

= 800 unct 

= 16.00 unct 

= 8.00und 

=3.00und 

GAVETA BRVTO. LATÃO. ROSCAVEl 1 1!2 INSTAlADO EM RESERVAÇÃO 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATOR!O DE FIBIWFIBROOMENTO Q = 2 00 und 

INSTAlAÇÃO AF _1)512016 

m 

8,22 
m 

104 75 
m 

32,00 
unct 

8.00 
unct 

4,00 
unct 

6.00 
und 

1300 unct 

1.00 
und 

300 
und 

500 
und 

9.00 unct 

20,00 
und 

2,00 
und 

100 
und 

1.00 
und 

26.00 
und 

14,00 
unct 

10,00 
und 

3,00 
unct 

15,00 
und 

1.00 unct 

6.00 
unct 

100 
unct 

4.00 
unct 

3.00 unct 

8.00 
unct 

1600 
und 

8.00 
unct 

3.00 
unct 

2.00 
und 

\..J• ~:P 



1011 

1021 

ESTADO DA PARAiBA 
PREFBTURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDAVEL 
E INSTAI..AOO EM RAMAL DE DESCARGA 00 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 

~5 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 M'-1 JUNTA ElAsTICA 
E INSTAlADO EM RAMAL DE DESCARGAOO RAMAL DE ESGOTOSANITARIO 

~5 GRAUS. PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREOtAL DN 100 MM JUNTA El.ASTICA 
IFOI~EC:IDO E INSTAlADO EM RAMAL DE DESCARGA 00 RAMAL DE ESGOTO SANIT ARJO 

O= 11 OOund 

3.00 
und 

2600 
und 

200 
und 

3,00 
und 

46.00 
und 

700 
und 

28.00 
und 

9.00 
und 

500 
und 

7.00 
und 

800 
und 

12.00 
und 

10.00 
und 

2032 
m 

83.69 m 

99.75 m 

12.00 
und 

11 .00 und 

1.00 und 

1100 

und 

3.00 und 

5.00 



114 

115 

116 

1121 

121 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFBTURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

l v MIV"'IO>VUIV'Lt'-"'.IUEM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM 
AAGAJAASSA TRAÇO 1 3 COM PREPAAO EM BETONEIRA 400l 

de Chaptsco = (EieYação em AJvenana-Desconto das esqoa<ilas)xlados 
1103 28)-(48 34•1 1 24+15. 12•n.57..a4 OOJJ'2 

15.00 
und 

15,00 
Und 

15.00 
und 

7.00 
und 

100 
und 

27,00 
und 

1,00 und 

114,00 und 

15,00 und 

54 .00 und 

81 .00 

2500 und 

3,00 
und 

600 und 

81 ,00 und 

20,00 
und 

15.00 
und 

1 640,70 
m 

3834 40 
m 

47280 
m 

16600 
m 

1194.80 m 

2.00 
m 

100 
m 

8750 m 

1 742,02 

i ~S~ 



122 

123 

12 4 

125 

152 

153 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CONSTRlJÇAo DE UBS (CENTRO) 

SANTA LUZIA · P8 

IRE'"!:S'TIMé:NT() CERAAIICO PAAA PAREDES INTERNAS COM PlACAS nPO ESNAL TAOA 
DIMENSOES 33X45 CM APUCAOAS EM AMBIENTES DE AAEA MENOR QUE 5 M' A 

DAS PAREDES PV' _06/2014 

I I>~J<:~1nuc.nn CERÂMICO PAAA PAREDE 10 X 10 CM PEI • 3 APUCAOO COM 
IAAGMIAS!>A INDUSTRJALIZAOAAC-11 REJIJNTAOO. EXCLUSIVE REGUI.ARIZAÇAo DE 

lr.nt.rrll•Pt<:t'lEM AAGAMASSA TRAÇO I 4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÃNICO COM 
APUCAOO EM AREAS SECAS SOORE lAJE ADERIDO ESPESSURA 2CM 

E UJWIENTO DE MASSA i.ATEX EM TETO DUAS DEMÃOS 

MANUAL DE PINTURA COM TINTA lA TEX PilA EM TETO. DUAS DEMÃOS 

de Cerâllllca = Parrnêlro x anura 
IU.O.r" I U.UU"'" 1 ,53-a 96+7,83+a,2Q.a 2(}+9 00+9,90) 0 1 50 

do Laslro de Concreto 
42+3,82->5.67T3 82+10.80+1 .50+1 47+1 47+2 48+3,:n+10.80-+9 20-+9 20 

40-6 60+5.40+1 40+20 os.g 76+976+976+11 .54+20 07+7.82+25 91+ 
,.,..,, ""~"· '..,...-"' 10->5 10+3 00+3 OCH6.55+14 1().4 90+10.70) 

1391 .n 

m' 

350.25 

m' 

82.01 

m' 

127.68 

m' 

350.25 
m' 

42667 

m' 

42667 

m' 

426.67 

m' 

474 97 
m 

44717 
m' 

5700 
m 

1391n 
m' 

1391 n 
m' 

397.86 
m' 

39786 
m' 

m' 

263,01 
m' 

52.89 
m' 

12.00 
und 



154 

155 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

6789 

53429 



ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA .. 
DESCRJçAO Embasamento e/pedra arvamassada utilizando arg.diT1{arela 1:4 H• DATA REF.: ffiN/20 

UNID. 

C6dlgo Desa1çlo da Composlç.llo COEF. CUsto Unlt. CUsto Total 

4730/SINAPI - I PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIHO/ FUNDACAO (POSTO 
M' 1,100 73,18 80,50 PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETEI 

87316/SINAPI - S 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (OMENTO E AREIA GROSSA) PARA Ct!APISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONBRA 400 L. M' 0,300 277,41 83,22 

88309/SINAPI - MO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 15,13 90,78 

88316/SINAPI - MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 12,50 75,00 

Totais 329, 50 

... 
DESCRJçAO Placa de Obra 

UNID. 
M' OATA REF. : ffiN/20 

C6dlgo Descrlçlo da Composlç.llo COEF. CUsto Unlt. CUsto Total 

04417/ SINAPI · I 
Sam>fo de madeira nao aparelhada '2,5 x 7' em, macaranduba, angellm ou equivalente 

m 1 4 ,21 4,21 
da reatao 

04491/SINAPI - I 
Pontalete de madeira nao aparelhada '7,5 x 7,5• em (3 x 3 ') plnus, mista ou 

m 4 5,91 23,6-4 I eQUivalente da reQiao 

04813/SINAPI • I 
Placa de obra (para c:onstrucao d vll) em chapa galvanizada • n 22' , a<leslvada, de ' 2,0 X 

m2 1 330 330,00 
125' m 

05075/SINAPI I Preoo de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x lO) ko 0, 11 13,22 1,45 

88262/SINAPl - MO Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1 IS,01 15,01 

88316/SINAPI - MO Servente com encargos complementares h 2 12,5 25,00 

94962/SINAPI • 5 
Concreto maoro para lastro,~ 1:4,5:4,5 (dmento/ areia média/ brtta 1) - preparo mJ 0,01 238,84 2,39 
mecãnlro com betoneira 400 1. af 07/2016 

Totais 401,70 

DESCR!çAO PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERAClf METAUCA 

Código 

03768/ SINAPI • I U•a em folha para ferro, numero I 50 



ESTADO DA PARAíBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
OS318/SINAPI - I S~vente diluente a base de aguarT1!1s I 0,07 12,7 0,89 

07292/SINAPI - I Tinta esmalte slntetlco premlum brilhante I 0,16 20,24 3,24 

88310/SINAPI - MO Pintor com encargos complementares h o,s 16,38 8,19 

88316(SINAPI - MO Servente com encargos complementares h 0,5 12,S 6,25 

Totat. 1.9, 8 2 

... 
DESCRIÇÃO I~blllzacao de estrutuniS entetrildas com tinta asfalt:k:a, duas demaos. UNI O. H' DATA REF.: fev/20 

Código ~da Composlçao COEF. CUsto Unlt. Custo Total 
07319/SINAPI- I Tinta asfaltlca lmpermeabUizante dispersa em agua, para materiais dmentlclos I 0,4 8,67 3,47 

88316/SINAPI - MO Servente com encargos complementares h 0,4 12,5 5,00 
Total• 8,47 

.. 
DESCRIÇÃO I.Jgacao da rede SOmm ao remei predial 1/2" 

UNID. 
UN. DATA REF.: fev/20 

Código Descr1ç3o da Composlçao COEF. CUsto Unlt. Custo Total 

01419/SINAPI - I Colar tomada pvc, com Inovas, salda com rosca, de 50 mm 1 1/2" ou 50 mm 1 3/4", para 
un I 7,09 7,09 

!'<!Balo oredlal de aoua 
03148/SINAPI - I Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I 1 c) un 0,009 7,37 0,07 

03907(SINAPI - I Luva de reducao roscavel, pvc, I" 1 3/4", para agua fria predial un I 3,0 1 3,01 

06029(SINAPI - I R<!glstro de esfera pvc, com cabeca quadrada, com rosca externa, 1/2" un 2 8,08 16,16 

88267/SINAPI - MO Encanador ou bombelro hidráulico com encargos complementares h 0,5 14,71 7,36 

883 16(SINAPI MO Servente com encargos complementares h 0,5 12,S 6,2S 
Total• 39,93 

··= 
DESCRIÇÃO 

ENTRADA DE ENERGIA EltnuCA AtREA MONOFÁSICA SOA COM POSTE DE CONCRETO, 
UNO. DATA REF.: fev/20 

INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E AT ERRAMENTO. UNJO. 

Código Descrlçao da Composlçao COEF. Custo Unlt. Custo Tallll 

88264(SINAPI • MO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6 15,4 1 92,46 

88316 /SINAPI - MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6 12,5 7S,OO 

000379(SINAPI - I 
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO - 38 MH, ESPESSURA = 3M H, 

und 2 0,74 1,48 
! DIAMETRO 00 RJRO~ 18 MM 

000420(SINAP1 I 
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE ISO MM DE DIAMETIRO PARA FIXACAO DE 

und 2 20,31 40,62 
I CAIXA MEDICAO 

000985(SINAP1 - I 
CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BUNDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA 

IEM PVC 
m 36 5,85 210,60 

039680(SINAPI - I 
IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CAIXA DE PROTECAO PARA I MEDIDOR MONOFASICO, 

und 1 85,66 85,66 
IE_M CHAPA DE ACO 20 USG IPADRAO DA CONCESSIOPIAR!A OCA . l 

001091/SINAPI - I 
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

13/ 16" COM 1 ESTRIBO E I ISOLADOR 
und 1 19,47 19,47 

001564/SINAPI - I GRAMPO PARALELO METAUCO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARARJSOS und. 2 6,79 13,58 

002J86(SINAPI - I DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE SOA und. I 15,46 15,46 

002673/SINAPI - I ELETROCUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA m 2 2,05 4,10 

002685/ SINAPI - I ELETROCUTO DE PVC ROSCÁVEL DE I, SEM lUVA m 9 3,99 3S,91 

003380/SINAPI - I HASTE DE A~~RA=~E:,.~;o0~~~iR~~ ~0~E C~ON~~~:~~ EG::~8·, und I 36,16 36,16 

003398(SINAPJ - I 
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROlDANA, DlMENSOES DE "72• X •12• MM, PARA USO 

und. 1 3,41 3,41 I EM BAIXA TENSA O 

004336/SINAPI - I 
PARARJSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, OIAMETRO 5/8", 

I COMPRIMENTO 3" COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 
und. 2 2,47 4,94 

O 12366/SINAPI - I POSTE DE CONCRETO ORCULAR, ISO KG, H = 10 H (NBR 8451) und. 1 604,6 604,60 

020256/SINAPI - I 
ROlDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA 

und. I 0,27 0,27 
APARENTE 

Tota .. 1243,72 

... 
DESCRIÇÃO UMPEZA FINAL DA OBRA UNID. H• DATA REF.: fev/20 

Código Deso1<;ao da ComposlçJo COEF. CUsto Unlt. Custo Total 

00003(SINAPI - I AODO MURIATICO, DllUICAO 10% A 12% PARA USO EM UMPEZA I 0,05 5,11 0,26 

88316/SINAPI - MO Serv""te com encargos complementares h 0, 14 12,5 1,75 

Tola .. 2.01 

. . 
DESCRIÇÃO 

Banc&da em gnnlto dnza andorinha, e=2cm 
UNI O. H' OAT ... REF.: fev/20 

Código ~da CDrnposlçlo COEF. Custo Unlt. Custo Total 

11795/SINAPI · I 
GRANITO PARA BANCADA, POUDO, TIPO ANDORINHA/ QUART2/ CASTELO( CORUMBA OU 

m• 1 316,98 316,98 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E- "'2.5" CM 

00586/SINAPI - I CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS I " , E : 3 / 16 • m 0,6 1 2.~3 7,46 

88309/ SINAPI - MO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 15,13 9,83 

88316/SINAPI - MO Servente com encargos complementares h 1,14 12,5 14,25 

Total• 341,52 



·- . 

ESTADO DA PARAlBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

5020/SIHAPI • I 
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E • 35 MH, NUCLEO 

UNO 0,794 188,69 SARRAFEADO, CAPA USA EH HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 

1340/SINAPI -I CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, USO FOSCO, DE "1,25 X 3,08• M, E • 0,8 MM M' 2.100 22,52 
5075/SINAPI - I PREGO DE ACO POUDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X lO) KG 0020 13,22 
1339/SINAPI ·I COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA OE LAMIHADO MELAMINICO KG 0,400 19,53 

2432/SINAPI • I 
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 

UNO 2,382 26,51 IZINCADO.TAMPA BOLA COM PARAFUSOS 

90806/SINAPI -S 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. UNO 0,794 212,13 

11480/SINAPI - I 
FECHADURA AUXIUAR SEGURANCA, DE EMBlJTIR, REFORCAOA, MAQUINA DE 40 A 55 

UNO 0,794 46,15 IMM COM CIUNDRO. CROMADA PARA PORTA EXTERNA · COMPLETA 
88261/SINAPI - MO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4764 14,31 

TotJols 

DESCRIÇÃO: 
Revestimento certmlco para parede, 10 x 10 an, pel • 3, aplicado com argamassa 

UNJO: M' DATA REF. : 
Industrializada i!IC·II, rejuntado, exduslve regulartzaç3o de base ou embaço. 

C6dJoo Descrfçao da Con1poslç&o COEF. CUSto Unlt. 

34357/SINAPI - I REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO KG 0660 326 
COT 03 CE MICA 10X10CM PEI3 COLORIDA M' 1050 46,25 
34353/SINAPI-1 ARGAMASSA COLANTE AC-11 KG 4000 114 

88309/SINAPI - MO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0400 15,13 
88316/SINAPI- MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 ,340 1250 

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

I 

Mass a única, para ...,.bimanto da plntuno. em argamassa Industrializada 
DESCRIÇÃO; barttada, preparo manual, aplicada manualmente em facas lntamas da paredes, UNID: M• DATA REF.: 

com _ _ ...,,...de 10mm, com uacuçAo de tallscaa. 

COD/ FONTE SERVIÇO I rNSUMO COEF.: C. UNT. 

COT-004 ARGAMASSA BARITADA PREMIUM KG 22500 1,60 

88309/SINAPI - MO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0200 15,13 

88316/SINAPI - MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0025 1250 

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

Santa LUZJa 29 de Abnt de 2020 

Al\!ôat'i C~:ar dr úr' itc: , 
( Er:g• Ci•H 

---"'f-7"'-..1..---___.:~:::..!!!:::::--..S:.~...L~::l====-l::.!.Jo.o!!~o.!f{~- ~ .;.·i.; : .: . 

149,74 

47,29 
0,26 
7,81 

63, 15 

168,43 

36,64 

68,17 
541,51 

fev/20 

CUSto Tocai 

215 
4856 

4,56 

6.05 
425 

65,58 

fev/ 20 

C. TOTAL 

36,00 
3 ,03 
031 

39,34 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Lum>nana Pamel Plafon 24w Led Quadrado 
Sobrepor Branco Fno 

R$ 48,79 



shoptime 

ESTADO DAPARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

• @ Oia' 
><0"0 ~ 

Lumtnána Pamel Plafon 24w Led Quadrado Sobrepor Branco Frio 

I 

• PS .ti 79 

•· AS 41 79 -s ~~\0\~ 
~·'V-'~'~ 
\)"' ,, ; 

,...;,.. ..)- .; . '~ .. 
\,f.."l~' , 

. , 



ESTADO DA PARAJBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Lumi~ria Painel Plafon 24w Led Quadrado 
Sobrepor Branco Quente 

R$ 48,79 

-v~comprar ----
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

.... Arandela Frisada 30cm +Lâmpada Led 15w 3000k 
Luminária Preta 

R$ 59,90 à comprar 

Ea ltS !HO 
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ESTADO DA PARAJBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Arandela Fnsada 30cm + Lâmpada Led 1 5w 3000k Lumtnána 
Preta 

-.Comprar __ 

R$ 59,90 

• 



s ,. 
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ESTADO DA PARAIS A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

lê\ Ola! 
~ 1-1 a m.., 

( ;+ 
/ 

Arandela Fnsada 30cm + Lâmpada Led 15w 3000k Lumlnàna 
Preta 

o 



EST AOO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

• AI •! .. iol.'l,··!! ..... -e-•.:1 !_.-..:c;. fl-::1! r.!-.~1f :,.:,:.•.;;:r 
••,-~1 V= .. -"I :.:.:_'-·tt ... -.:=~ :,., -;.~: ,)oU•! ;...:. ~o. ... ..,..-:•: 

Revestimento Piscina 10x10cm Caixa 1,95m2 Telado Azul Strufaldi 
... ~ · < 

o ""'•·• tort.......,.. • ._. SoG.mK: ~ ~uaos 
.J~IXIC»-•ao't'OCIIIIar•t'GOf:)tef't,._,oiOUII)I .. 'CIMI 

R$34,90 M2 

Comprar }!! 

A; ............ , 
~ ~~· 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

RevesTimenTo De Parede Fachada 30x30cm 
Azul Cabalro C era I 

Oc-AJ. ...... 

... ,.,..~ R$ 40,41 
Er:OftO,.,.a de AS .. cq 

107m 

O . 



ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

8 Entrar CMj cnar conta 

--- -- .- -

l 
i 

aprove1tfl" compro> 

ITEM: COT . 003 REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 CM 

Revestimento Square Latuna Mesh 
Brilhante Tipo A lOxlOcm 1.62m· 

Azul · Eliane 

R$ 56,90j m2 

COn~ t ar l)fAZO 
• "alo" do ,,..,. .. 

I MEDIANA+ BOI R$ 46,25l 



. .,. 
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-
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

...... e • 

Argamassa Baritada 
Blindagem. Sala De Raiox. 
Lote C/11 Sacos 

R$ 269 
B L s_ 

VISA 1!!1 

. ........ 
- -

CDmpr•t~gQ<• 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

> 

/ 

Anuncio~ patrocmados que podem t t lnt~w~! .. lr 

ITEM: COT • 004 ARGAMASSA BARIT /AJJA PREIMIUM 

··--~ trw 

Argamassa Bantada 
Premtum Export 20kg (lote 
C 10 Sacos) 

RS340 

I MEDIANA + BOI R$ 48,071 



OBRA CONSTRUÇÃO DE UBS 
MUNICIPIO SANTA LUZIA·PB 

LOCAL RUA SERAACO NOBREGA 

CÁLCULO DE BOI Construçio de Edlftcloa 

1} 'I 
lmooGtos 11) • PIS COFINS ISSQN 

" lnfon'nado 
3.00 
0,80 
0,97 
0.59 
6.16 
6.65 

Observaç6ea 
1) Preencher apenas a coluna 'Wt lnfoonado (Coluna B) 

1"Q ... 
3.00 4.00 
0,80 0.80 
0,97 1.27 
0.59 1,23 
6.16 7.40 

12) Os Trbutos normamente apllcâv81S sao PIS (O 65'Wt) COFINS (3.00'Wt) e ISS (Yanâvel alé 
,3) O célculo do BOI se baseia ne fórmula abaixo Utilizada pelo Acórdao 2622/13 do TCU, 

8.0.1 = 19,85% 

Fórmula Utilizada: 

Observac6ea sobre os 'Wt lnfonnadoa no dlculo do BOI, neste caso: 
OBRAS DE REDES DE AGUA E ESGOTO 

3'Q 
5.50 
1.00 
1,27 
1,39 
8.96 

ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

COMPOSIÇÃO DE 8.0.1. 

U'.'._~YIIS e Ferrov,IUd· ln~ I ~····· .. ••mwEwvoto ..... w•, -·- wv I . w ........ ~ ... w wv ........... v 11 Ea1ac6es e Redes de Dlstribulâo 11 Portuarlas. Maritlmas e Fluviais 
.... na, p,.çat, caça as, e.... sg L_ 

~ 
M6dlo 3" Q 1'0 ll~lo 3" Q 1'0 Medlo 3" Q 1'0 llêdlo 3" Q 1'0 116dlo 3" Q 

3 401 4,67 3,43 4.93 6.71 1,50 3.45 4,49 5.29 5.92 7.93 4.00 5.52 7 85 
o 0,40 0,74 0,28 0,49 0.75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0.81 1,22 1,99 
o 0,56 0,97 1,00 1.39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1.48 1,97 1,46 2,32 3,16 

1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1.11 0,94 1,02 1,33 
6 7.30 8.69 6.74 8 04 9.40 3.50 5.11 6.22 8.00 8.31 9.51 7.14 8.40 10.43 

VAlORES DE BOI POR TIPO DE OBRA 
TipodeOb,. 1'0 M6dlo 3"Q 

Comtruçao de Edlflcoos 20.34 22.12 2500 -
C:onsiruÇao de Rodovias e FerrOVIaS Infra Urbana PlllÇ3S. etc-- ~ 20,97 24.23 

Rede de Abastecmenlo de Agua Coleta de Esgotos 20,76 2418 28,44 

-- --
EslaçOes e Redes de Drstnbutção de Energia ElétriCa 24,00 25,84 27,86 
Obras Ponuénas Marlirnas e FluviaiS 22.80 27.48 30,95 
Fornecmenlo de MateriaiS e EQUip<rnEITllos 

-----
11,10 1402 16.80 

OS VAlORES 'Wt INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU·PLENARIO 
OS VAlORES '11. INFORMADO DE AC,OF E L ESTÃO NOS VAlORES MAlUIIOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENARIO 
OS VAlORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERAOOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU·PLENARIO 



- · \ 

• 

~ 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
j.Agon• promoi:Dffe•ec:Uor 
P'refeitln M\ndp61 de Serü l.urla 

,.......,. 

LO<OIHçto Ncme do «npreenccmento 

ConstnJçlodoUbs(Ponol) 

Tloodooilro/JOMço Vlklr de: ttn.ndtmenokepesse Pen:ertaoem do ,..sse Vtltot dl coniJ'W,J)MtKM tlntnolif'l percentagem da contrapartida 
b....ru<AoCIYI "' 161.000 00 93,!18'!1 .I UABI171 5,. 2'11 

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 

Mh01 - .... -.. , ~..,.- Pnol'll 
Vllotdol 

__.,_(Ril Conaldlrle (R:SJ -·(RI) .. eonc.o.t1 rRSJ -o(RI) " Cone--. (RI) Ptoponlftt (RSJ .. ~o(RS) Proponefte (RI J " Concedlrte (R 5) -o(RS) .. ~•IRSI -o(RI) .. __ ,_ )SERVICOS PRELIMINARES _!).~ HXl.oe __ 5lli,~ -~-!3 10000. - - -- ---- - ~ · _ _:_ --· 2 MOVtMENTO DE TERRA o_c~ -----"33llil~15 3105,01 21~ ·- --- ---- ---- f--- ------· --- __ ___: 
------l INFAAESTRUTRA. FUNDAÇOES l ,lN !192014G 55481,14 3107,26 ~ - ~~ r-- -- -- __ , ----·-

' SUPERESTRUTURA _16,85,._ 119416_12 11174770 10000. 
. -- -- -- -- ---s ELEVAÇI.o 661,. '6851.63 4310 01 3001111 10000. f---__:: f--_;, 1--· I 

lcoBERTURA 
-- -- 1- --- --- -=! • - 7,&4,. SS5<2.111 

-~~---

51 97815 3~.74 ~ ---- _____: -- - - __ _: 
1- ---- ----7 IMPERMEA81UZAÇ0ES 0.10" 4..222,70 3951,54 271.16 10000. -- 1-- --1- ------

I ESOUADRIAS ~ ~ ----: -- 7iM8.11 54&0.18 10000. -----• INST ALAÇ0E9 HIOIWJUCA 1,06'4 7116.32 -I- 7182.74 ~ ·-----1-t----- --- -- - 100ii 10 INSTALAÇCJES SANITÁRIA ~ 26648.36 24 935.24 1 .711.12 

INS"T~ ELETRiCAs -- ~ -- -- - -- ---
11 • 111'1> ,, 028,78 281$36 IDO'!' - - - __ _: - -----~ - --
12 AEVEST1MENTOS ~ 7273506 

~ f- - f- 34 03216 2 335.37 """ l4 03218 2335.37 
1""""2i);6 13 PAVIMENTAÇI.o --

14 39'16 tOt 847 3t 75 320 59 523732 - 1liloeG,1$ l.lOII.ll 

·~ 
--- - --- ----rri1.c3 1,_ 

" PIN URA 45.338,18 ___: ---- --· --1- 42 426,73 --- 3õéã7.i8 1..870.82 '""'" 1S SERVIÇOS FINAIS ~ 1----- __:_ f--- ---- 28 718,78 -- -

.... ~ ~ RI 701.411.71 ~~ 17.11 0,0~...!!! ~:a~~ 10.23~ 
RI 

111.!'_7,70 "',a 18.8SII .I 1 31.14~~ .. ~:~ 20,1411 RI 148.011,9' lU 11l0 7 22.020 RI 110.3S2.75 ~ 7.57~ 18,14. . I 10.221,14 •I 1.111,31 1:).11 .. .. RI ' 1 .411,1 2 RI RI 151.CM0.21 .. 117.125,44 RI •..cn,oz 
~ 

Totllll KwnulMio - Toii:OOII n .. 1.179,45 27õ8i RI l31..116.11 47.,. •• - 4.94.15&,12 louo" R1 112.011,71 (....,.,. RI ------niL4K,71 1000011 

SANTA LUZlA (PB) 29 DE ABRIL DE 2020 ~L-~1/1~ 
· fi , ifl.:n ~ll 

·-·"" ; , ·-



ESTADO DA PARAÍBA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

, 
PROJETO TECNICO 

DE ENGENHARIA 

OBRA/ SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I 

LOCAL: RUA FELIPE MEDEIROS- S/N 

MUNICÍPIO: SANTA LUZIA - PB 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. 

OUTUBRO DE 2019 



ESTADO DA PARAfBA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

01 -Considerações gerais: 

O presente trabalho trata de um projeto de Construção de Unidade Básica de Saúde {UBS) -Porte 1, 

localizado na Rua Felipe Medeiros esquina com Rua Seráfico Nóbrega - Santa Luzia/PB, para propiciar 

condições de trabalho para os profissionais bem como para os beneficiários na sua inclusão e promoção social, 

fortalecendo os vínculos de pertencimento comunitário e familiar. 

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da PREFEITURA junto às obras, que dá as instruções para 

execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão-de-obra, de 

material e equipamentos considerados inadequados à execução do projeto. 

Toda liberação será tomada tendo em vista o conteúdo das Especificações Técnicas. Os casos 

omissos serão resolvidos mediante consulta à FISCALIZAÇÃO. As dúvidas suscitadas na interpretação do 

projeto e das Especificações serão encaminhadas, inicialmente, à FISCALIZAÇÃO que, caso julgue 

necessário, consultará sua instância superior. 

Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a 

execução e fixação, em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, de placas indicativas da obra, nas 

dimensões 1,50x2,00m. 

Será mantido no escritório da construção, um livro de ocorrência onde serão anotados, pela 

CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos trabalhos. 

Consideram-se como partes integrantes destas especificações, as instruções registradas no livro de 

ocorrência, concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

Os materiais que derem entrada no canteiro, só serão considerados recebidos e aplicáveis, depois de 

inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA facilitará ao pessoal da FISCALIZAÇÃO, livre e seguro acesso e trânsito no 

canteiro de trabalho. 

As obras, a serem executadas, obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto e a 

estas Especificações. 

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os seguintes critérios: a 

-as cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala; 

b -os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala; 

c - em outras divergências, prevalecerá a interpretação da FISCALIZAÇÃO; 
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d - os casos omissos ou particulares do projeto, que não estejam detalhados e especificados, serão 

decididos pela FISCALIZAÇÃO ou pela instância superior, prevalecendo, em qualquer caso, o que 

estabelecem os quantitativos constantes da Planilha Orçamentária, objeto da Licitação. 

A EMPREITEIRA deverá providenciar as seguintes instalações no canteiro de obra: 

a. Sanitários para operários; 

b. Tanques para água da construção; 

c. Equipamentos mecânicos; 

d. Canteiro para depósito de material exposto ao tempo; 

e. Instalação de água potável; 

f. Escritório para FISCALIZAÇÃO; 

g. Colocação de placas indicativas da obra com desenhos fornecidos 

pela PREFEITURA; 

h. Instalação elétrica para a obra; 

i. Almoxarifado; 

j. Alojamento para operários. 

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, "croquis" indicativos das instalações, antes de sua 

efetiva execução. 

02 · DISPOSITIVOS PRELIMINARES 
0.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as 

especificações, que complementam, no que couber, deverá ser combinado previamente entre as partes. 

0.2. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das 

condições locais, averiguarem os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade 

observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com o proprietário e autor do 

projeto. 

0.3. No intuito de tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes 

na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada "Norma ':J • ..,. 
'J ) 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho" "(NR -18 Obras de Construção, Demolição e Reparos .~)"' 
.. );' ·~ •• .• J ' 

,.·,,}>\ c} : ·.)-
\..J..~ \o ... 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
1. CONSIDERAÇ0ES GERAIS: 

1.1 Os projetos da construção são constituídos por: Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, Projeto 

Hidráulico, Projeto Sanitário, Projeto Estrutural, Orçamento, Memorial Descritivo e Especificações. 

1.2 No caso de divergência entre as cotas do projeto e as dimensões, medidas em escala, 

prevalecerão sempre às cotas. 

1.3 Qualquer dúvida quanto ao projeto e ou memorial, deverão ser esclarecidas junto ao responsável 

técnico. 

1.4. Nenhuma modificação poderá ser feita sem autorização do responsável técnico, se isso ocorrer o 

mesmo não se responsabilizará. 

PRELIMINARES 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as nonnas a seguir. 

- Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pelo construtor. 

- A mão de obra a empregar será especializada sempre que necessário. Será também de primeira 

qualidade e o acabamento esmerado. O construtor manterá na obra, engenheiro responsável, mestre e 

funcionários ao bom andamento da obra. 

- Será mantido pela firma, serviço de vigilância continuo, durante a execução e até a entrega definida da 

obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam ocorrer pôr negligência. 

- Serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais. 

- Ficará o construtor, obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento da 

ordem de serviços correspondente, ficando por sua exclusiva conta as despesas decorrentes desses 

serviços. 

- Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de 

matérias especificados que tenham necessidade de serem substituídos por outros equivalentes, só 

poderão ser feitos com a prévia autorização da fiscalização. 
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- Todos os materiais aproveitáveis oriundos de demolições, substituições, retiradas, etc, serão 

relacionadas e com o visto da fiscalização encaminhada ao almoxarifado, com o transporte por conta 

da contratada. 
LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA 

-A locação da obra é de responsabilidade do construtor, o qual deverá obedecer rigorosamente às cotas 

indicadas no projeto, utilizando para tanto, instrumentos como, nivel e trena de aço, além de tábuas e 

pontaletes de madeira. 

- Após as marcações dos alinhamentos e pontos de níveis, o construtor comunicará a fiscalização, a 

qual fará as aferições que julgar oportunas. 

- Ocorrendo erro na locação da obra, o construtor se obriga a refazer por sua conta, os serviços que se 

fizerem necessários, a critério da fiscalização. 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

- Os projetos deverão ser apresentados com os respectivos registros do CREA e ART's dos 

responsáveis, aprovados pelos órgãos concessivos dos respectivos serviços e acompanhados das 

planilhas de quantitativos, especificações técnicas e memória descritiva de cálculo. 

LICENÇAS E TAXAS 

- No canteiro ou em local determinado pela fiscalização, será colocada uma placa indicativa das 

características da obra, obedecendo ao modelo fornecido pela instituição responsável , caso se faça 

necessário, a fiscalização poderá solicitar a colocação de outras placas em pontos estratégicos, que 

sirvam de referencial. 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

- Deverá ser feita pela firma contratada todas as instalações provisórias necessárias ao bom 

funcionamento da obra como: ligação d'água, energia elétrica, barracão para fiscalização e 

administração dotados de W.C, almoxarife, etc., de maneira a atender as necessidades da obra e 

facilitar a execução dos serviços. 

- Cabe ao construtor fornecer toda ferramenta, maquinário e equipamentos necessários á perfeita 

execução dos serviços contratados. 
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

A presente especificação técnica tem por finalidade descrever de forma clara os serviços a serem 

executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem observadas na 

Construção da Unidade Básica de Saúde, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - PB, 

destinado a contribuir para a promoção da saúde da população, a partir da implantação de espaços 

públicos construidos com toda a estrutura necessária para o perfeito funcionamento, assim contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e social. 

SERVI OS PRELIMINARES 

A contratada, antes de iniciar as obras, deverá apresentar à fiscalização, cópia da ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-PB, devidamente quitada e a matricula da obra junto ao INSS 

(Instituto Nacional de Seguridade Social). 

Em local de destaque visual, a contratada deverá fixar a placa da obra, nas dimensões de (1 ,50x2,00m) no 

modelo adotado pela PMT, com o nome dos seguintes Agentes Participantes na placa em anexo: 

Ministério da Saúde; 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia; 

Fica a contratada obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços 

contratados, pagando os emolumentos e taxas previstos em lei. 

A obra deverá ser iniciada após devidamente instalada, isto é, com seus barracões, escritórios, instalações 

provisórias, maquinaria e ferramenta! perfeitamente adequados à natureza dos serviços, inclusive 

escritório para fiscalização. 

Antes de iniciados os serviços de movimento de terra, o terreno deverá estar plenamente limpo, a camada 

de terra vegetal deverá ser acondicionada em local apropriado para posterior utilização em áreas que se 

queira urbanizar no local da obra (canteiros ou jardins). Em hipótese nenhuma o material oriundo da 

camada vegetal poderá ser usado como reaterro. Toda vegetação nativa situada nas proximidades da 

construção e que não interfira com os trabalhos relacionados a esta deverá ser mantida. 

A obra deve ser locada em estreita observância ao projeto, esclarecendo-se, no que diz respeito às cotas, 

que o R.N. definido deve ser rigorosamente verificado pelo construtor. 
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Quaisquer dúvidas que su~am quanto a esta e outras questões deverão ser sanadas junto à fiscalização 

da obra. 

Antes do início efetivo da construção, a obra deverá ser convenientemente locada, com equipe de 

topografia, com a utilização de instrumentos adequados, visando-se evitar possíveis distorções quanto às 

dimensões e alinhamentos dos diversos elementos construtivos dos prédios. 

Caberá à empresa contratada manter no canteiro de obras um engenheiro civil , encarregados, 

almoxarifes, apontadores, vigias e demais trabalhadores em quantidades necessárias ao bom andamento 

dos trabalhos, a fim de que se possa cumprir o prazo previsto para execução desta obra de 180 dias. 

O canteiro de obras abrangerá os escritórios, depósito de material e equipamentos, com rede de água, 

esgoto e energia elétrica e demais instalações pertinentes à execução da obra. Este canteiro deverá ser 

executado em local estratégico para o bom atendimento às frentes de serviços. 

A empresa contratada deverá prever em seu canteiro um local para escritório da FISCALIZAÇÃO, onde 

manterão arquivo atualizado das plantas do projeto, especificações, ordens de serviços, detalhes e cópia do 

contrato, além de outros documentos de interesse para a obra. 

A empresa contratada será responsável pela higiene e segurança da obra, estando obrigada a cumprir as 

exigências determinadas pela administração pública e particular, pelas normas de segurança do trabalho nas 

atividades da construção civil. 

MOVIMENTO DE TERRA 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as 

estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 

exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. 

Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no projeto de 

implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes). 

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas conforme indicação em 

projetos, prevista para os serviços de instalações e estrutura. 

Os reaterros serão executados com material escolhido e selecionado, colhido da escavação 

manual, sem detritos e nem vegetais, adequadamente molhados e energicamente compactados por meio 
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mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas, trincas ou 
desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas. 

A fundação prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 1 ,SOm), executada em 

um sistema composto de embasamento com pedra argamassada e cintamento em concreto armado, a 

fim de receber as paredes de alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em concreto armado, que 

terão por função principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da superestrutura, solo este 

que deverá ter boa capacidade de carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm2 (0,2 MPA). 

A fundação deverá obedecer, criteriosamente, todos os detalhes constantes no projeto estrutural. 

Todas as seções estão indicadas em projeto e não deverá, nunca, ser executada com dimensões 

inferiores aos informados. A alvenaria de embasamento com pedra argamassada terá seção mínima 

conforme indicação em projeto. Por fim, será colocado um cintamento em concreto armado, com seção de 

0,1Sx0,20m. Em caso de algum recalque no solo, o cintamento ajudará a manter a elevação no mesmo 

nível, evitando o aparecimento de trincas na parede. 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 2S MPa, nas dimensões 

conforme projeto estrutural, assentadas sobre solo que tenha resistência à ruptura acima de 0,2 MP a e lastro 

de concreto simples, concreto magro, com Sem de espessura, nas quais também serão embutidos os 

"arranques" dos pilares, formando o "pescoço" de cada pilar, e que serão preenchidos com concreto de 

resistência característica mínima de 2S MPa. 

- Nenhum elemento estrutural, tal como blocos, vigas, pilares e laje, poderá ser concretado sem a 

minuciosa verificação por parte da fiscalização, quanto a perfeita localização, dimensão, fôrma, 

escoramento, armadura, aplicação de "cocadas", etc; 

- Haverá execução de concreto armado, vigas baldrame, vigas de Cintamento e fundação dos pilares, 

com (Concreto Armado fck=25,0MPa, Concreto fck = 2Smpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 

brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 I, sendo o baldrame na dimensão de 0,1S x 0,20m 

(larg:altura) e o bloco dos pilares em dimensões variáveis indicados em projeto estrutural para os 

pilares de O, 15 x 0,30m; 

... •• ,J 
,)-
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- Nos locais, dimensões e quantidades indicadas em projeto estrutural anexo serão executados os 

pilares e vigas, em concreto armado, com Fck=25,0 Mpa, preparado com betoneira, com quantitativos 

de aço (CA-50 e CA-60) conforme dimensionado em projeto estrutural em anexo e indicado em quadro 

resumo de ferros. 

Sapatas 

- As fundações dos pilares serão em sapatas isoladas de concreto armado de forma quadrada e 

retangular, no traço 1:3:4 (cimento, areia e brita), conforme projeto estrutural. 

Cinta e Radier 

- No respaldo do embasamento será executada uma cinta de amarração (radier) cujo concreto terá o no 

traço 1:3:4 (cimento, areia e brita), preparado com betoneira, com amarração de 4 ferros 8.0-CA 50 

corridos e estribo a cada O, 15m. 

-As formas deverão ser de tábua e em nenhum caso se fará o uso de tijolos de cimento ou cerâmicos 

para esse fim. 

-Não utilizar em hipótese nenhuma calha de cimento para servirem de forma às cintas. 

Pilar e Viga 

- A execução de qualquer peça deverá satisfazer plenamente ás normas da ABNT: NBR 6118/2003. 

- O concreto utilizado para confecção das peças estruturais será com betoneira e no traço 1:3:4 

(cimento, areia e brita). 

Laje pré-moldada e Maciça 
As lajes deverão obedecer ao especificado no projeto estrutural. As mesmas serão do tipo 

Pré-moldada (em todas as áreas da edificação, inclusive corredores, exceto no jardim descoberto). 

e Maciça (na parte superior da Caixa d ' água). 

Vergas 
Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas pré-moldadas de concreto armado com 

Fck = 25 MPa com dimensões de J Ox 1 Ocm, exceto as esquadrias de vidro. 
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- Alvenaria de ~ vez 

ELEVA AO 

-Toda a elevação será em alvenaria de% vez, e em seguida será chapiscado (chapisco grosso), 

rebocado e pintado com tinta látex pva duas demãos e haverá a execução de revestimento cerâmico 

para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 em (placas de 30 x 30 em), alinhadas a prumo, 

aplicado em panos sem vãos 

- Será executada em obediência e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas 

referem-se às paredes depois de revestidas; 

-As paredes de Y2 vez, serão em tijolos de oito furos e de boa qualidade; 

- Os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação; 

-A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no traço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média); 

-As fiadas serão assentadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas; 

- Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como (teto, vergas, 

fundo de vigas, pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 

grossa no traço 1 :3; 

COBERTA 

Coberta em Telha Fibrocimento: 
Coberta Policarbonato: 

Será Instalação cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive 

instalação; 

Estrutura de madeira: 

Instalação de Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de 

fibrocimento, incluso transporte vertical . 

Telhado de Fibrocimento 

-A coberta será em telha ondulada de fibrocimento com 6 mm, de boa qualidade, devendo possuir o 

mínimo grau de absorção e isentas de falhas. Devem obedecer a uma declividade de 20% a 25%, ou 

conforme especificações do fabricante. 
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IMPERMEABILIZA AO 

Todas as fundações enterradas serão impermeabilizadas com tinta asfáltica, sendo aplicados duas 

demãos. 

ESQUADRIA 

Portas e Janelas 

-Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 

instalação. 

- Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e 

puxador, sem guarnição/alisar/vista 

- Porta em vidro temperado 1 Omm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação. 

-Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1 /8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho. 

- As janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive 

contramarco}, com vidros padronizada. 

- As janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com 

vidros, padronizada. 

Ferragens 

- As ferragens, quando utilizadas, deverão ser inteiramente novas, em perfeitas condições de 

funcionamento e de acabamento cromado. 

-Todas as peças componentes das esquadrias serão isentas de rebordos e saliências, bem saldadas e 

esmerilhadas. 

INSTALA AO HIDRAULICA 

-A rede de água fria será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável, conforme projeto, 

-A distribuição dos pontos está definida em projeto especifico. 

-A bacia sanitária será convencional , com caixa de descarga de sobrepor em plástico, na cor branca. 

- Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de 

embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 em, assentada. 
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INSTALA AO SANITARIA 

- A rede de esgotos sanitários será executada de acordo com projeto específico, em tubos e conexões 

em PVC. 

O tubo de ventilação será embutido na alvenaria e deverá ultrapassar a altura do beiral em 1,00 em, 

devendo ser chumbado no telhamento com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. A 

distribuição dos pontos está definida em projeto especifico. 

Serão executadas caixas de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h=60cm. 

INSTALA AO ELETRICA 

1 · ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA: 

O projeto para fornecimento de energia elétrica abrangerá a interligação da Rede da 

Concessionária até a alimentação do medidor a ser construido. 

2· QUADRO DE DISTRJBUIÇÃO: 

A partir do Posto de medição, será instalado o Quadro Geral de Distribuição em Baixa Tensão. 

(QDF) 

A partir do QDC, sairão os circuitos alimentadores MONOFÁSICOS, que alimentarão o quadro de 

Comando de onde sairá, a alimentação para os circuitos alimentadores. 
3 ·CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO: 

Os Eletrodutos, Fiação e Quadros de distribuição foram projetados, conforme os circuitos de 

distribuição Elétrica com suas fases equilibradas. As caixas de passagem, deverão ser instaladas nas 

posições indicadas nos desenhos de Projeto e nos locais necessário à correta passagem da fiação. 

As tubulações deverão ser cuidadosamente instaladas para não ficar em local onde passara 

equipamentos de perfuração, corte ou peso para não correr o risco de danificar a fiação elétrica. 

4 · DESCRJÇÃO DAS INSTALAÇÕES A SEREM FEfT AS 

GENERAUDADES 

O projeto devera ser executado de acordo com informações contidas nos originais de projeto, bem como 

as disposições dos equipamentos; 

O projeto de Entrada após ter sido construido devera ser vistoriado pela concessionária, podendo ser 

efetuada a sua execução sem aprovação da mesma; 
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Conter disjuntor monopolar de alimentação, atendendo as normas NBR IEC 
947-2 e NBR IEC 898, com capacidade de ruptura mínima de 15 KA; 

Os disjuntores parciais deverão atender as normas NBR IEC 947-2 e NBR IEC 898, com capacidade de 

ruptura mínima de 5 KA; 

S. CONDUTORES 

Os cabos alimentadores serão Projetados de modo a serem identificados facilmente nos desenhos, 

não permitindo assim erros de dimensionamento na hora da execução; 

Os fios e cabos deverão seguir o seguinte Código de Cores: 

Fase R Vermelho 

Neutro Azul Claro 

Terra (PE) Verde 

Todos os condutores da Rede de Iluminação devem estar instalados em eletrodutos corretamente 

montados com continuidade elétrica assegurada; 

A seção mínima dos condutores de potência e iluminação será de 2,5 mm2 mesmo que seja por 

norma admitida seção inferior; 

Não serão admitidos condutores fixos aparentes; 

Qualquer isolamento de emendas de condutores, deverá ser feito com fita isolante tipo auto fusão. 

Todos os circuitos deverão ser identificados em seus quadros. 

8-ELETRODUTOS 

Todos os eletrodutos serão do tipo flexivel corrugado e também rígido corrugado com diâmetros 

mínimos 25mm e 32mm, e percorridos pelo condutor de proteção PE. Não devem ter costuras, 

rebarbas ou cantos vivos; 

Todas as derivações e terminações devem ficar em quadros ou caixas metálicas de ferro galvanizado, 

com tampa fixada com parafusos do tipo imperdíveis; 

As caixas de derivações, quando embutidas, deverão ser de ferro .galvanizado; 

Toda a tubulação sem fiação ("seca"), deverá ter em seu interior um arame guia para passagem futura 

de cabos; 
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9· EQUIPAMENTOS EM GERAL 

Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes, tomadas e 

interruptores, poderá ser fixado em madeira ou outro material combustível. Se necessário à madeira ou 

o material deverá ser forrado com chapa metálica, devidamente aterrada, e posteriormente, 

aplicados os componentes; 

Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados ao condutor de proteção. 

-A caixa de medição monofásica deverá seguir o padrão da concessionária, sendo com caixa metálica 

em chapa 18, com porta, onde serão colocados o medidor e a chave geral (disjuntor monopolar de 10 

a 30 A e disjuntor tripolar de 60 a 100 A}. 

-Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores 

termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação 

- As tomadas/interruptores serão de embutir, instaladas em caixas de passagem 4x2, em PVC e a 

rede de luz em caixas de passagem de 3" octogonal, em PVC. Para as tomadas serão um total de 69 

(sessenta e nove}, do tipo 2P + T, de embutir, com suporte para corrente de 10A e 8 (oito}, do tipo 2P 

+ T, de embutir, com suporte para corrente de 20A, dispostas no interior da edificação ampliada, 

conforme projeto elétrico em anexo e em atendimento ao ítem 9.5.2.2.2 da NBR 5410/04. Já para os 

interruptores serão um total de 38 (trinta e oito}, sendo do tipo simples de embutir 1 OA/250V com 1 

tecla, e 1 (uma}, sendo do tipo simples de embutir 10A/250V com 2 teclas, (incluindo suporte e placa} 

conforme projeto elétrico em anexo. 

10· ESPECIFICAÇÃO GERAL DOS PROJETOS: 

As especificações e os desenhos destinam-se a descrição para uma execução de obra 

completamente acabada. 

Eles devem ser considerados completamente entre si , e o que constar de um dos documentos, e tão 

obrigatório como se constasse em ambos. 

O executor dos serviços devera ser responsável pela verificação das quantificações dos materiais e 

qualquer divergência devera ser consultada o eng0 Responsável e Arquiteto. 

O executor devera satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos ou das especificações. As 

cotas que constarem dos desenhos deverão prevalecer. 
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11· NORMAS BÁSICAS PARA EXECUÇÃO: 

Para os serviços de execução das instalações constantes do projeto e descritos no respectivo 

memorial, o executor se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais 

consagradas para uma perfeita execução dos serviços. 

O executor, deverá manter contato sempre com o Eng. Responsável a fim de obter as necessárias 

aprovações dos serviços a serem executados, conforme o projeto, bem como fazer pedido de ligação 

e inspeção. 

Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento da obra geral, 

devendo ser observadas as seguintes condições: deverão ser empregadas ferramentas adequadas a 

cada caso, e durante a concretagem todas as pontas de tubos expostos, bem como as caixas, 

deverão ser vedadas; os serviços, equipamentos e todos os materiais, deverão atender a norma 

Técnicas da ABNT; pintar todas as tubulações, quadros, equipamentos, caixas de passagem expostos 

a "calor e umidade". 

REVESTIMENTO 

- Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, 

deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. Antes de iniciar os 

trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para que todas as 

superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse 

sentido será feita antes da aplicação do revestimento. A superfície a revestir deverá estar limpa, livre 

de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em 

água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. 

Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da 

aplicação do revestimento. Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do 

chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. As superfícies impróprias para base de 

revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de 

revestimento (tela de arame, etc.). Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a 

anterior estiver suficientemente firme. A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a 

umidificação da anterior. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados 
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Chapisco 

- Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O 

chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter 

espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como 

teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, 

inclusive fundo de vigas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

Massa única (Reboco) 

- O reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima de 10mm. A 

execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do embaço, com a superfície limpa e 

molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, batentes e 

peitoris já se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados e desempenados, à régua 

e desempenadeira, deverão apresentar aspecto unifonne, com paramentos perfeitamente planos, não 

sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser 

executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. Quando houver 

possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, 

será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos 

executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

Emboço 

Embaço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10 mm. O embaço de cada pano de parede somente será iniciado 

após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serão executadas as guias, 

faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas 

serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e 
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inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as 

faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, 

segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados 

os espaços. Depois de sarrafeados, os embaças deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para 

facil itar a aderência do reboco. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

Cerâmica 

O revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 em (placas de 30 x 

30 em), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos, será aplicado na fachada frontal, 

apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e 

sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de 

padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca. O assentamento será 

procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operação de 

molhar as superfícies do embaço e do azulejo ou ladrilho. As juntas serão em material epóxi (com 

indice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a 

espessura das juntas será de 2mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do 

rejuntamento, o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço 

volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos 

próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Os cortes e furos deverão ser 

preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. As cerâmicas deverão ser 

assentadas com argamassa pronta. 

PAVIMENTA AO 

Após da execução do lastro de concreto, será executado o contra piso, deverá também ser procedido 

o aterro, e nivelamento de maneira a serem obtidos os niveis finais , com a utilização de material arenoso, 

abundantemente molhado e compactado. A área que o receberá deverá estar limpa e nivelada; após 

então, será executado o referido lastro de concreto no traço 1:4:8 (cimento,areia e brita). A espessura 

mínima do contrapiso deverá ser de 2 em, pois o terreno nunca estará completamente plano e em nível. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-·I ',' ~ I • ~ 'l 
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Quando se tem um aterro e este for maior que 1,00 m, deve ser executado com cuidados especiais. 

Quando não se puder confiar num aterro recente, convém armar o concreto com ferro e nesses casos o 

concreto é mais resistente, podendo usar o traço 1:2, 5:4. 

Sobre essa camada será executado o piso de granilite, todas as áreas relativas aos pisos indicados serão 

granilite PEI- 5 41x41 , na cor areia, com rejuntamento na cor branca, terão caimentos necessários ao 

escoamento das águas com declividade mínima de 1% e piso cerâmico. 

As áreas destinadas à pátio interno e externa e estacionamento serão em piso intertravado, com bloco 

retangular colorido de 20 x 1 O em, espessura 6 em. 

Deverá ser proibida a passagem sobre o piso, mesmo sobre tábuas, nas 24 horas seguintes à sua 

execução. As juntas deverão ficar perfeitamente alinhadas com espessura mínima de 5 mm. 

PINTURA 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, 

isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, 

quando exagerada. As superfícies de acabamento (paredes) receberão acabamento aplicação da 

tinta. 

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de coloração, utilizando a base 

com a cor selecionada pela FISCALIZAÇÃO. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, 

não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. As tintas 

aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. 

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Para a execução de 

qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando 

um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas precauções 

especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, 

ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais 
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e os salpicas deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

SERVI O FINAL 

-Plantio de grama esmeralda em rolo; 

-Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm; 

-Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm; 

-Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical , espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 

1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces (para fechamento da lateral da ubs, com altura de 1,80m) 

• Limpeza final da obra 

-A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 

apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações 

definitivamente ligadas. 

O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais próprios que não 

causem prejuízos ao andamento da construção. 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças 

remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser 

removidos, sem danos às superfícies. 

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da 

limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. 

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o 

material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, 

substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento. 

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os 

resíduos. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de 

todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. 
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A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da 

edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas. 

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicas de argamassa 

endurecida das superfícies. 

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicas de tinta de todas as partes e 

componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, 

luminárias e peças e metais sanitários. 

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruida ou danificada no 

andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação quando necessária. A 

recuperação é considerada como parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, 

sendo pré-requisito para liberação da medição. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

f 
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ART OBRA / SERVIÇO 
NO P820190276886 

___ 1. Responsável Técnico 

ANTONIO CESAR DE LIRA NOBREGA 

Titulo profissoooal. ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

PRAçA ESTANISLAU DE MEDEIROS 

Complemento: 

Codade: SANTA LUZIA 

Celebrado em: 12/0812019 

Baorro: ANTONIO BENTO 

INICIAL 

RNP 1603353534 

Regostro. 1603353534PB 

CPF/CNPJ. 09.090.689/0001-67 

N•: 

UF: PB CEP. 58600000 

Contrato: Não especificado 

Valor R$ 1.000,00 Tlpo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Público 

Ação Institucional: Órgão Público 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

RUA Felipe Medeiros 

Complemento: 

Cidade: SANTA LUZIA 

Data de lnfdo: 12/08/2019 

Flnandade: Saúde 

Previsão de término: 10/1012019 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

___ -4. Atividade Técnica 

Bairro: Centro 

UF: PB 

N•: S/N 

CEP· 58600000 

Coordenadas Geográficas: ~.8733«, -36.918459 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 09.090.689/0001-67 

1-DIRETA Quan!Jdade Un1dade 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA 
PAISAGISTICA > 110852- ACESSOS E PASSEIOS 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > 
SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242- EM ALVENARIA 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 
ESTRUTURA> 111258- CONCRETO ARMADO 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇOES > #1002 -
INSTALAÇÃO EL~TRICA DE BAIXA TENSÃO 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇ0ES > 111003 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIF1CAÇ0ES > #1005 -
INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
>SISTEMA CONSTRUTIVO> #1242- EM ALVENARIA 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS> SISTEMA CONSTRUTIVO> #1242 - EM ALVENARIA 

Após a conclusao das atividades técn1cas o profissional deverá proceder a baoxa desta ART 

___ S. Observações 

517,48 

517,48 

517,48 

517,48 

517,48 

517,48 

1,00 

1.00 

Responsabilidade técn1ca pela elaboração dos Protetos (Arquitetônico, es1rutural, elétnco e h1drossan1táno) orçamento e especificações para 
construção de uma UBS (Unodade Bâsoca de Saúde) porte I no munoc1p1o de Santa Luz1a - PB. 

___ 6. Declaraçõn 

m• 

m> 

m' 

m' 

m• 

m> 

un 

un 

-Cláusula Comprom1ss6na Qualquer conflito ou htlg10 ong1nado do presente contrato, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvidO por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem- CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo negulamento de arbitragem que, expressamente, as panes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumpnndo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

___ 7. Entidade de Classe ---------------------------------------
SENGE-PB 

A euten~adade desla ART pode ser venficade em hnp //crea-91> s'oac.com.brflxJblcol, com o chave w8c:128 

Impresso em: 29/0412020 as I 1.38 OI por 1p: tn 73.201 95 

soe creapb OfQ .br 

Tal. (83) 3S33 2525 

O"'llaj)b@aeapb.O<g br 

F a: 

~ 
5ii 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 1 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Pa~8EA-p B 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20190276886 

___ 8. Assinaturas 
1-... 

Declaro serem verdadeiraS as lnfonnações aCima 

Local ·---de dote de e'RA~~~Ad.!~~~~ ze~1-&7 
Prefeito Col"s\ltuctonal 

___ 9. 1nfonnações GPf · J i .l 31 8 ~94 - 53 
·A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do oomprovante do pagamento ou conferérRicbtt.Wil~ta Luzta- PB 
' Declaro que estou c1ente do dever de observànaa das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei n" 6.514/19n , 
regulamentada pela portana n• 3 .214/1978, com fins de prevençêo a acidentes do trabalho. 

A ART é valida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB. 

___ 10. Valor 

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em. 0211012019 Valor pago· R$ 85,96 Nosso Número: 2807286 

A auten~adoda desta ART pode ser venficada em. httpcl/<7ea..pb Sltac.com .brlpubllcol, com a chave w8d28 
Impresso em. 29/0412020 as 11:38 01 por: , tp: 177 73 201 .95 

sk;.Q'eapb 01g br 

Tel (63) 3533 2525 

aeapb@O'eapb.org br 

Fax: • . 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO N° ______/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB E A 

EMPRESA ................., PARA EXECUTAR 

OBRAS DE ............. NO MUNICÍPIO. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime 

Jurídico Único, sediada à Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais - 

CEP n° 58.600-000, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 

09.090.689/0001-67, representada neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ ALEXANDRE 

DE ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, RG Nº 660.496 SSP/PB e CPF Nº 374.318.894-53, 

residente e domiciliado na Rua João Bosco de Lima, n° 65 – Bairro São José na cidade de Santa 

Luzia-PB, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado, ......................., pessoa 

jurídica de Direito Privado, com sede na Rua ........., CEP n° .............., inscrita no CNPJ nº ........,  

por seu representante legal, ..................., portador da Cédula de Identidade nº ...... e CPF sob o nº 

......, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, advindo do 

Processo licitatório, Tomada de Preços nº 00003/2020, tipo menor preço, regime de execução 

conforme art. 10 da Lei 8.666/93. O presente contrato obedecerá integralmente às disposições da 

Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, e demais Legislações pertinentes à matéria, sob as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente CONTRATO é a contratação de empresa especializada para 

construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte I, no município de Santa 

Luzia/PB, conforme Proposta FNS/MS n° 10425.754000/1190-01. 

 

1.2. As obras e serviços deverão atender às normas, especificações e métodos da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e condições expressas neste instrumento, proposta, 

especificações técnicas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
2.1. Os prazos para início e conclusão dos serviços ora contratados serão de: 

a) (05) cinco dias úteis para o início da obra, após emissão da Ordem de Serviços; 

b) (180) cento e oitenta dias para conclusão, contados da expedição da primeira Ordem de 

Serviços. 

c) (240) duzentos e quarenta dias da vigência do contrato, contados da expedição da primeira 

Ordem de Serviços. 

 

Parágrafo 1º - Os prazos parciais ou totais poderão ser prorrogados nos seguintes casos: 

a) Por ocorrência de circunstâncias imprevisíveis, prejudiciais ao normal desenvolvimento dos 

trabalhos, caracterizado como caso fortuito ou força maior; 

b) Pelo não cumprimento, por parte da CONTRATANTE, de obrigações contratuais que 

interfiram diretamente no andamento da obra; 

c) Por suspensão temporária da obra pela CONTRATANTE; 

d) Por eventual alteração substancial do projeto. 
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Parágrafo 2° - Ocorrendo uma das hipóteses acima, deverá a CONTRATADA, dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua verificação, endereçar à CONTRATANTE, os 

necessários pedidos de alterações de prazos, devidamente documentados, para julgamento de sua 

procedência, ficando a decisão final a critério da CONTRATANTE. 

 

2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato, obedecerão ao disposto no artigo 57 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, podendo o mesmo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ __________ (____________), 

em moeda corrente nacional, conforme proposta da vencedora anexa ao processo, consoante 

execução dos serviços. 

 

3.2. Os serviços serão medidos, para efeito de faturamento e cobrança, conforme execução das 

atividades repassadas à Contratada, a contar da apresentação da nota fiscal, devidamente 

confirmada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que ficará responsável pela fiscalização 

da obra, devendo observar a base de cálculo e recolhimento conforme Código Tributário Municipal 

- Lei Municipal Nº 796/2015, Art. 37 e 38. Se o término deste prazo coincidir com um dia sem 

expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato a este. 

 

3.2.1. O pagamento somente será liberado após autorização do setor competente, mediante 

apresentação da nota fiscal de serviços e devida autorização da concedente, com a descrição 

detalhada dos serviços prestados e confirmados pela fiscalização, acompanhada da seguinte 

documentação:  

3.2.1.1. No pagamento da primeira medição: Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 

Obras - CNO (Instrução Normativa n° 1.845/2018); 

3.2.1.2. No pagamento de todas as medições: 

3.2.1.2.1. Cópia da folha de pagamento de pessoal da obra e respectivo comprovante de pagamento, 

referente ao mês anterior; 

3.2.1.2.2. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social - GFIP da mão-de-obra alocada na obra, referente ao mês anterior; 

3.2.1.2.3. Guia da Previdência Social - GPS, vinculada à matrícula CEI da obra, referente ao mês 

anterior; 

3.2.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive contribuições 

previdenciárias Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 de setembro de 

2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014),  Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma de lei; 

3.2.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal; 

3.2.1.2.6. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos da Lei nº 12.440, de 2011.   

 

3.2.2. A nota fiscal fatura com defeitos ou vício deverá ser retificada/substituída/ complementada 

sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a 

Contratante. 

 

3.2.2.1. O fornecedor deve indicar no corpo da Nota Fiscal, a qual medicação se refere, número 

do contrato e número da licitação, sob pena de não aceitação da mesma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

3.3. Os pagamentos serão efetuados através da Ordem Bancária, mediante empenho ordinário. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Serviços Urbanos através dos 

técnicos e/ou outros profissionais indicados pela CONTRATANTE. 

 

4.2. A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução 

dos serviços, inclusive terá poderes para supervisionar a execução dos serviços e especialmente 

para: 

 

4.2.1. Sustar os trabalhos de qualquer parte do projeto, sempre que considerar a medida 

necessária à boa execução da Obra; 

4.2.2. Recusar qualquer trabalho ou material que esteja em desacordo com os padrões exigidos 

pelas especificações, desenhos e demais documentos que fazem parte do presente 

CONTRATO; 

4.2.3. Decidir, por parte da CONTRATANTE, todas as questões que se levantarem no campo 

durante o andamento das obras; 

4.2.4. Entrar, em qualquer tempo, nos canteiros das obras; 

4.2.5. Definir, com o representante da CONTRATADA, em caso de força maior, alterações de 

sequência dos trabalhos que forem julgados necessários ou convenientes. 

 

4.3. A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Disponibilizar o número mínimo de operários indicados no projeto básico nas unidades de 

serviço e nos horários definidos pelo mesmo. 

 

5.2. Todos os defeitos, erros, danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a 

execução das obras e provenientes de dissídio, negligência, má execução dos serviços ou emprego 

de mão-de-obra de qualidade inferior, serão refeitos pela CONTRATADA, exclusivamente à 

custa, dentro do prazo estabelecido pela CONTRANTE. 

 

5.3. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou 

indecoroso, ou não demonstrar qualificação para os serviços que são objetos do Contrato, no prazo 

máximo de 24 horas. 

 

5.4. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço do 

Município, executem serviço para terceiros. 

 

5.5. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos 

serviços. 

 

5.6. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser implantadas 

através de Ordens de Serviço expedidas pelo Município. 

 

5.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo quando utilizando equipamentos da 

CONTRATANTE. 
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5.8. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato. 

 

5.9. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações dos 

fiscais do Município. 

 

5.10. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Secretaria de Serviços Urbanos do Município na execução da(s) obra(s)/serviço(s). 

 

5.11. Além das disposições acima, a empresa contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

 

5.11.1. Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a lei n.º 

9.854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos). 

 

5.11.2. Informar imediatamente a Secretaria de Serviços Urbanos do Município, verbalmente e 

por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução da(s) obra(s) serviço(s). 

 

5.11.3. Atender as solicitações da Secretaria de Serviços Urbanos, de fornecimento de 

informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados. 

 

5.11.4. Cumprir integralmente o disposto no projeto básico.  

 

5.11.5. A Contratada deverá cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do 

trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente pelo seu 

quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 

5.12. A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições 

da habilitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1. - Pela inexecução total ou parcial do Contrato com o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

II- Multa de 10% do valor do contrato. 

III- Suspensão do direito de licitar junto ao MUNICÍPIO, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

IV- Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o MUNICÍPIO. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As penalidades previstas no item anterior, não se aplicarão quando o 

atraso no cumprimento dos cronogramas for motivado por força maior, considerando como tal, atos 

de inimigos públicos, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos adversos 

de vulto, perturbações civis ou acontecimentos semelhante, que fujam ao controle razoável de 

qualquer das partes contratantes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EQUIPAMENTOS 

7.1. A CONTRATADA compromete-se a reforçar seus equipamentos, seja espontaneamente, seja 

atendendo a pedido da CONTRATANTE, se ficar evidenciada a insuficiência dos equipamentos 

colocados na obra para cumprimento dos prazos contratuais ou em obediência às Especificações 

Técnicas. 
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Parágrafo Único – A complementação do equipamento em qualquer das hipóteses será feita sem 

ônus à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A CONTRATANTE poderá em qualquer ocasião, suspender definitivamente ou 

temporariamente, no todo ou em parte, o serviço objeto do presente CONTRATO, através de 

comunicação por escrito à CONTRATADA. 

 

8.2. Se a suspensão total ou parcial da obra, resultado de ato de vontade da CONTRATANTE, vier 

a prejudicar comprovadamente à CONTRATADA, poderá este, considerar rescindido o presente 

CONTRATO, caso em que se aplicará o disposto no título XIII, Artigo 47, sem que caiba à 

CONTRATADA direito de qualquer outra indenização ou acréscimo. 

 

8.3. A CONTRATADA, após recebido o aviso de suspensão deve: 

 

1 – Suspender os trabalhos na data fixada pelo aviso, e durante determinado por ele. 

 

2 – Não emitir novas ordens ou sub - contrato para aquisição de materiais, serviços ou facilidades 

relacionados com os trabalhos suspensos, durante o tempo requerido pelo aviso. 

 

3 – Fazer todo o esforço possível para obter a suspensão, em termos satisfatórios à 

CONTRATANTE, de todas as ordens, sub - contrato e contratos de aluguéis para o tempo que for 

determinado pelo período de suspensão. 

 

4 – A menos que especialmente determinado de outra maneira no aviso, a CONTRATADA deve 

continuar a ser responsável pelas obras, incluindo as partes nas quais os trabalhos foram suspensos, 

não cessando, no entanto as obrigações da CONTRATANTE, inclusive com o pagamento dos 

encargos com a manutenção da paralisação à CONTRATADA, enquanto perdurar a paralisação. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO 

9.1. Quando for justificadamente necessário prorrogar o prazo contratual, o mesmo será feito 

automaticamente, do prazo inicialmente contratado, sem que seja motivo de qualquer indenização 

financeira à Empreiteira, embora preservando o equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato. 

 

CLÁSULA DÉCIMA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS 

10.1. Após o recebimento do aviso por parte da contratante, para retornar os trabalhos suspensos, a 

CONTRATADA, deve imediatamente fazê-lo dentro do prazo no aviso. Qualquer reclamação por 

parte da CONTRATADA, pela extensão do prazo que resultar da suspensão, deverá ser feita 

imediatamente à CONTRATANTE. Dentro do prazo de até 08 (oito) dias contados do 

recebimento do aviso de retomada do trabalho, a contratada deverá submeter à aprovação da 

CONTRATANTE um novo cronograma de construção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO E RECEPÇÃO DA OBRA 

11.1. A recepção da obra será precedida das verificações por parte da CONTRATANTE, para 

comprovação da perfeita execução e funcionamento de todos os serviços contratados. 

 

11.2. A entrega da obra poderá ser feita parcialmente, à medida que cada parte for concluída. 
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11.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de conclusão das obras, comprovadamente em pleno e 

perfeito funcionamento, levar-se á o Termo de Recebimento Definitivo das Obras, sem renúncia, 

entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra. A 

CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar por todos os meios ao seu alcance, a comprovação 

da perfeita execução de todos os serviços contratados. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
12.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 

78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 8666/93. 

 

12.2. Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela CONTRATADA, esta deverá 

notificar a CONTRATANTE, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e 

comprovado. 

12.2.1. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, devendo a contratada manter a execução do 

contrato pelo prazo necessário para a administração efetuar nova contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos nesta Tomada de Preços 

correrão à conta da Dotação Orçamentária:  

Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e Contrapartida da Prefeitura 

Municipal de Santa Luzia/PB. 

02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 

10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saúde da 

Família. 

02.090 - Fundo Municipal de Saúde  

10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos do SUS 

10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 

Elementos de Despesa: 

4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 

4490.51 - 1214 - Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a 

CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de sub-

contratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será responsável 

perante o órgão licitante pelos serviços dos sub-contratados, podendo, no caso de culpa destes, e se 

os interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, mediante aprovação da 

Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes elegem o Foro de Santa Luzia-PB, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do 

presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
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16.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os 

tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das retidas nos 

prazos legais. 

O CONTRATO deverá ser registrado no CREA conforme determina a Lei Federal n.º 5.194, de 

24 de dezembro de 1966, combinado com a Resolução n.º 194 de 22 de maio de 1970 do 

CONFEA. 

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual forma e teor, para um só efeito legal, que assinam com as testemunhas abaixo. 

 

 

Santa Luzia-PB, _____ de ____________ de 2020. 

 

 

 

________________________________________ 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO 

Prefeito Constitucional 

CONTRATANTE 

________________________________________ 

Representante da Contratada 

NOME DA CONTRATADA 

CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 

 

1-______________________________  

Nome: 

CPF: 

2-______________________________  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020  

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e 

do CPF nº  ______________Declara, sob às penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 

00003/2020, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV, do  artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que 

comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, 

que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

idoneidade econômico-financeira. 

 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

_________________________________________________ 

 Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e 

do CPF nº  ______________Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que cumpre 

com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, 

bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha alterar a atual situação. 

“Art.7º, XXXIII, da CF/88 – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir 

de quatorze anos.” 

 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA  

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020 

 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, 

para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº 00003/2020, 

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

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________(órgão expedidor:___________ e do CPF 

nº _________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno 

porte, nos termos da legislação vigente. 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020 

 

 

Ref.: Proposta para execução das obras do ___(nome da obra)___. 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital nº ___(inserir o nº)___, eu, ___(nome do profissional)___, portador da 

carteira e registro o CREA número ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação 

pela empresa ___(razão social da Empresa Licitante)___, como responsável técnico pelos 

trabalhos objeto da licitação em referência. 

 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

____________________________ 

Profissional 

(nome e assinatura) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 

(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 

identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 

____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 




