PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28 – Praça da Matriz nº 22 – Centro CEP 47990-000
Telefone (77) 3616-2125/2112/2121 wwww.formosadoriopreto.ba.gov.br
- www.formosadoriopreto.ba.io.org.br/diarioOficial

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.739 DE 18 DE JUNHO DE 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, ESTADO BAHIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço
global por lote, tendo por finalidade a seleção da melhor proposta visando a execução,
sob regime de empreitada por preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de 02 (duas) quadras esportivas, uma a ser construída na comunidade de vazante, e outra na comunidade
morrinhos, zona rural deste município de Formosa do Rio Preto – BA, conforme
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Saneamento e Serviços Públicos. Estando
abaixo designado o dia, horário e local da sessão pública para análise da documentação
de habilitação e propostas de preços dos interessados:

Data
Horário
Local

INFORMAÇÕES DA SESSÃO PÚBLICA
29 de julho de 2020
09h (horário local)
Prédio da Prefeitura Municipal - Sala de Reuniões, térreo - Praça da Matriz nº 22 – Centro – Formosa do Rio Preto BA – CEP 47990-000

1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98 e Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações, e Decreto Nº. 6.204 de 05 de setembro
de 2007.
2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
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2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada
em construção civil, para execução de 02 (duas) quadras esportivas, uma a ser
construída na comunidade de vazante, e outra na comunidade morrinhos, zona
rural deste município de Formosa do Rio Preto – BA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Saneamento e Serviços Públicos, sob o regime de empreitada
por preço global.
2.2 - Os Serviços deverão ser executados dentro dos padrões e normas técnicas preestabelecidas, preconizadas pela ABNT, conforme previsto neste Edital de Licitação e seus
anexos;
2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que comprometa o
andamento da obra, objeto deste edital, bem como se constatada divergência entre a
execução dos serviços e o projeto executivo, estes poderão ser rejeitados pela fiscalização, no todo ou em parte, devendo ser corrigidos em tempo hábil, conforme dispõe o art.
76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.4 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as especificações
complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela Administração e
partes integrantes e indissociáveis deste Edital.
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL
3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que:
3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida;
3.1.2 - Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;
3.1.3 - Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, na forma
do art. 9o da Lei n.º 8.666/93.
3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa licitante.
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3.3 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital.
3.4 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.
3.4.1 - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação
dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.
3.4.1.2 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, ou que atenderem a todas as condições
para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, observada a necessária qualificação, comprovando: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico – Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.
O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
3.4.1.3. Aos licitantes que atenderem a documentação de Cadastramento, conforme item
3.4.1.2, e subitens, será expedido o Certificado de Registro Cadastral (CRC), pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto -BA.
3.4.1.4. O Certificado de Registro Cadastral será expedido em 02 (duas) vias, sendo que
01 (uma) via ficará arquivada no processo licitatório juntamente com a documentação
que lhe referendou e 01 (uma) via será entregue ao licitante para ser apresentada à CPL
em envelope fechado no dia da realização do certame.
3.4.1.5, O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, dispensa o licitante de apresentar a documentação de habilitação, exceto as Certidões que porventura vencerem entre a data de expedição do mesmo
e a data de abertura do certame.
4 - PRAZO
4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente edital é de 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir da data do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida
pelo Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, podendo ser prorrogado caso se
verifiquem as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º
do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
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5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS
devidamente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois)
envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA.
Tomada de Preços: 002/2020.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
5.2 - A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da
Documentação acarretará a automática inabilitação do licitante.
5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por pessoa
credenciada, sob a forma de procuração com firma reconhecida, com amplos poderes
de representação ou com fim específico para a presente licitação, a qual deverá apresentar à Comissão, antes da entrega dos envelopes, a prova de sua credencial.
5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da empresa, comprovarão esta
condição com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou Certidão do órgão competente e, no caso de Sociedade por ações, com o documento que comprove
sua eleição.
5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas.
5.6 - Após a entrega de todas Credenciais não será permitida a participação de retardatários.
6 - HABILITAÇÃO
6.1 - No Envelope nº 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, com todas as
páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, por índice, no qual constem
as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.1.1.1 - Registro comercial no caso de empresa individual;

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28 – Praça da Matriz nº 22 – Centro CEP 47990-000
Telefone (77) 3616-2125/2112/2121 wwww.formosadoriopreto.ba.gov.br
- www.formosadoriopreto.ba.io.org.br/diarioOficial

6.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores.
6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
6.1.1.4 - Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas
ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País;
6.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ);
6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
6.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da
União), estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
6.1.2.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da
C.N.D. – (Certidão Negativa de Débitos) do FGTS (Fundo de Garantia Tempo Serviços);
6.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
6.1.2.6. 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
6.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1.3.1 - Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos
para com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/BR, ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR, quanto ao CREA/BR pode ser do local
da sua sede, contendo, neste último caso, o visto do CREA/BA nos termos da legislação
em vigor, contendo dados cadastrais atuais;
6.1.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
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de direito público ou privado, em nome da empresa ou do responsável técnico, devidamente registrados no CREA/BR ou CAU/BR, onde conste a execução de obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados.
6.1.3.3 - Comprovação de que a pessoa jurídica possui em quadro permanente, na data
da publicação do referido edital, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, cujo nome deverá constar como responsável técnico no CREA/BR ou
CAU/BR, e que o mesmo seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de
serviços de características semelhantes ou superiores ao do objeto do edital, fornecido
por entidades públicas ou privadas:
Obs.: A comprovação de que o profissional de nível superior referido no item 6.1.3.3
pertences ao quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser
feita através de uma das seguintes formas:
- Certidão do CREA/BR para os responsáveis Técnicos da empresa;
- Comprovante de Inscrição no CAU/BR
- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;
6.1.3.4 - Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do objeto desta licitação, composta de no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto. Esta relação será acompanhada de declaração assinada pelos mesmos, autorizando a sua indicação para compor a equipe, acompanhada dos currículos dos profissionais devidamente assinados.
6.1.3.4.1 - Os profissionais de nível superior deverão comprovar seu registro e respectiva
regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA/BR.
Obs.: A comprovação de que os profissionais de nível superior referidos no item 6.1.3.4
pertencem ao quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser
feita através de uma das seguintes formas:
- Carteira de Trabalho;
- Contrato de Trabalho;
- Certidão do CREA/BR ou CAU/BR para os responsáveis técnicos da empresa;
- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;
6.1.3.5 – DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento
das obrigações objeto da licitação.
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6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de Declaração de Habilitação Profissional – DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com os termos de abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial de origem,
que comprovem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da empresa,
atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos
índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já
exigível, não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas:
Índice de Liquidez Corrente - ILC
ILC = AC
PC

ILC > 1,00

Índice de Liquidez Geral - ILG
ILG = AC + RLP
PC + ELP

Sendo:
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

ILG > 1,00

Grau de Endividamento Total - GET
GET = PC + ELP
AT

GET < 0,50

6.1.4.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da
Sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 60 (sessenta) dias da
data da sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de
habilitação;
6.1.4.5 – Comprovação de que a licitante possui capital social ou patrimônio líquido de
no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma
da lei, de acordo com os § 2º e 3º, do artigo 31, da Lei n.º 8.666/93;
6.1.5 - Quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal:
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6.1.6.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5
de setembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
6.1.6.2 – Apresentar Declaração, informando que a licitante não possui em seu quadro
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade
de economia mista, nos termos do inciso XII, art. 18 da lei nº 12.708/2012.
6.2 - Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de
Formosa do Rio Preto.
6.2.1 - Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido
de originais e cópias.
6.2.2 - As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet,
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a
sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a
responsabilidade do fato.
7 - PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços),
encabeçadas necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas
em que se encontram, deverão ser apresentadas em papel tamanho A4, timbrado com
informações da licitante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, devendo ser
apresentada em 02 (duas) cópias, na forma de original ou cópia autenticada.
7.1.1 - Carta Proposta Digitada apresentando as informações do presente processo
licitatório e o respectivo objeto licitado, bem como para cada item que a compõe; assinada pelos sócios ou representante legal da empresa,
7.1.2 - Íntegra da Planilha Orçamentária (PO), relativa à proposta do licitante, formulada a partir do modelo expedido pela Prefeitura Municipal e órgão convenente; (ANEXO
- II)
7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28 – Praça da Matriz nº 22 – Centro CEP 47990-000
Telefone (77) 3616-2125/2112/2121 wwww.formosadoriopreto.ba.gov.br
- www.formosadoriopreto.ba.io.org.br/diarioOficial

7.1.4 - Composição dos encargos sociais
7.1.5 - Composição do BDI - (Benefícios e Despesas Indiretas)
7.1.6 - Composição do QCI – (Quadro de Composição do Investimento)
7.1.7 - Cronograma Físico e Financeiro - (CFF) atualizado por etapas mensais, para
execução do instrumento contratual, conforme modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.
7.1.8 – Declaração de Custos, informando que nos preços propostos estão inclusas
todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa da obra;
7.2 - O preço final das obras ou serviços listados, em moeda corrente nacional, reais
(R$), deverá ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de
divergência, este último;
7.3 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à estimativa
prévia de custo da obra, formulada pela administração, esta poderá exigir que aquele
apresente um detalhamento dos preços ofertados, com a finalidade de demonstrar a
consistência dos preços em relação ao método e prazo propostos.
8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e
hora marcados no preâmbulo deste Edital.
8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus representantes legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes contendo
os documentos de habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 e 7 deste
Edital.
8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão
aceitas, sob qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários.
8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes n.º 01 para verificação dos documentos de
habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço
aos concorrentes julgados inabilitados;
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8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes
e pela Comissão;
8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a
sessão e marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo
se a decisão da Comissão for proferida na própria sessão.
8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, manifestada por
todos os licitantes, após a abertura dos envelopes de habilitação será efetuada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços.
8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas
e quaisquer ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação.
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal
às exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e
classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados.
9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que contiverem preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam
considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada nas Planilhas
Orçamentárias, ou que apresentarem valor global conforme valor abaixo fixado:
LOTE

01
02

ESPECIFICAÇÃO

Construção de quadra pov. Morrinhos
Construção de quadra pov. Vazante

VALOR MAXIMO PERMITIDO

R$ 167.773,76
R$ 167.773,76

9.3 - Havendo erro de multiplicação dos preços das Planilhas Orçamentárias a correção
será feita e o valor correto é que prevalecerá.
9.4 - Será proclamado o licitante vencedor, aquele que ofertar o menor preço global
9.4.1 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais,
servirá como critério para desempate a realização de sorteio público para definição do
vencedor, para o qual serão convocados todos os licitantes classificados;
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atendam às exigências deste Edital;
b) Sejam manifestantes inexequíveis;
c) Preços unitários maiores que os propostos;
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d) Quantitativos diferentes dos disponibilizados na Planilha Orçamentária
e) Especificações diferentes das disponibilizadas na Planilha Orçamentária
f) Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado, observadas as regras do art. 48 da Lei n.º 8.666/93, sobretudo a contida nos seus §§ 1 o e
2o;
9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas referidas neste capítulo.
9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão
de Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, caberão
recursos de acordo com o estabelecido no seu art. 109.
10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1 o a 3o do
art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas
a Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que a mesma produza
qualquer efeito durante o desenrolar da licitação.
10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá recurso, interposto por escrito, dirigido ao Prefeito Municipal de Formosa do Rio
Preto - BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados após da notificação dos interessados.
10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação
de licitantes e adjudicação.
10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos.
11 - CONTRATO E GARANTIA
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço global
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar da sua convocação.

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28 – Praça da Matriz nº 22 – Centro CEP 47990-000
Telefone (77) 3616-2125/2112/2121 wwww.formosadoriopreto.ba.gov.br
- www.formosadoriopreto.ba.io.org.br/diarioOficial

11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no
prazo estabelecido acima, decairá do direito à contratação e perderá a garantia de contrato em favor da Prefeitura, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital e na
legislação que rege a matéria.
11.4 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação.
11.5 - Este edital, seus anexos, a proposta da contratada e o parecer da Comissão de
Licitação serão parte integrante do contrato, independente de transcrição.
11.6 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela Contratada
a partir da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida pela Prefeitura
12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
12.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços executados em até
60 (sessenta dias), após a emissão de nota fiscal, observadas as condições estabelecidas no Contrato, ou após a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica
da CONTRATADA.
12.2- As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira:
02.11.000 – Sec. Mun. de Cultura Esporte e Turismo
27.812.008.1032 - Construção de campos, quadras esportivas e demais equipamentos esportivos
4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações
00 e 24 Fonte de recursos

13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06)
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.1.1 - 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 Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento
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ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, implicará na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte.
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.2.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as
obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.
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14.2 - O licitante poderá adquirir cópia do presente Edital, no setor de licitações e contratos desta Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, com endereço na praça
da matriz nº 22 – centro de Formosa do Rio Preto – BA.
14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos
necessários à organização das propostas.
14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no
preâmbulo deste Edital.
14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão
ser realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora anteriormente
estabelecidos, independentemente de qualquer comunicação aos interessados.
14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica
eleito o Foro desta Comarca de Formosa do Rio Preto.
14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.
14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à presente licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, durante o expediente normal no horário das 08h às 14h, não sendo aceitos ou
protocolados via meios eletrônicos.
14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Minuta do contrato
ANEXO II – Memorial descritivo – Plantas - Planilha Orçamentária - Cronograma Físico
Financeiro

Formosa do Rio Preto – BA, 09 de julho de 2020.
TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal
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ANEXO – I
MINUTA DO CONTRATO
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MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2020
TOMADA DE PREÇOS No 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.739/2020

Contrato sob regime de empreitada por menor preço global que celebram entre si o MUNICÍPIO DE FORMOSA
DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.654.454/000128, com Sede na Praça da Matriz, n.º 22 - Centro Formosa do Rio Preto - Bahia, neste ato representado por
seu Prefeito, o Sr. Termosires Dias dos Santos Neto,
brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 4.950.713-31 e CPF nº 552.021.525-15, residente e domiciliado nesta Cidade de Formosa do Rio
Preto, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e a _______________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
nº ____________________, com sede à Rua ________
____________________, representada pelo Sr.
_________ ____________, portador de cédula de identidade no _______________ e CPF no ______________,
abaixo-assinado, na forma dos seus estatutos sociais ,
a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
com fulcro no processo licitatório modalidade Tomada
de Preços nº 002/2020 homologado em ------/------/-----na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de 02 (duas) quadras esportivas, uma a ser construída
na comunidade de vazante, e outra na comunidade morrinhos, zona rural deste
município de Formosa do Rio Preto – BA, conforme as condições estabelecidas
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neste edital e seus anexos, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Saneamento e Serviços Públicos, de acordo com as especificações contidas
nos anexos do Edital da Tomada de Preços nº 002/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
dias, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
§ 1o. O prazo para conclusão dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir
da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.
§ 2o. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO
O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, em obediência ao cronograma dos serviços.
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base
nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS
O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a
ser pago de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato.
Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente
contrato correrão à conta da seguinte programação:
02.11.000 – Sec. Mun. de Cultura Esporte e Turismo
27.812.008.1032 - Construção de campos, quadras esportivas e demais equipamentos
esportivos
4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações
00

Os valores serão pagos, na seguinte bancária da empresa agência xxx conta corrente
xxx.
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CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição
dos serviços executados no período, para efeito de faturamento.
§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia
do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa à obra contratada.
§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados
parcialmente.
§ 3o. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados em até 60
(sessenta dias) após a apresentação de boletim de medição devidamente aprovado,
comprovação de regularidade fiscal, jurídica, trabalhista, previdenciária e emissão de
nota fiscal de prestação de serviços, ou até a correção de eventuais falhas apontadas
pela equipe técnica da CONTRATANTE, CONCEDENTE ou ORGÃO FINANCIADOR
observadas as condições estabelecidas neste Contrato.
§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de
12 (doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data
da proposta de preços pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual,
cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo
constante de ligação entre as partes, sendo que qualquer substituição do gestor contratual, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três)
dias corridos;
II - Executar, sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos serviços, em obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo materiais, mãode-obra e equipamentos necessários;
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
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encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins,
quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer
título, nem mesmo ao de solidariedade;
IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE
ou por seus prepostos;
V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços
decorrentes de erros constatados, de sua responsabilidade;
VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto
deste Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios e de segurança;
VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto
por determinação do CONTRATANTE;
VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro do INSS correrão por conta da CONTRATADA;
IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais
e equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos eventualmente venha a ocorrer;
X - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
e assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XI - prestar garantia, na forma prevista no item 11 do Edital da Tomada de Preços n.º
002/2020.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter
pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da
pendência.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
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I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada a natureza do mesmo;
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado.
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito do
CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Segunda.
Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade
integral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto,
qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras.
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda deste
Contrato e disposto no § 1o do artigo 86, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à
CONTRATADA as seguintes multas:
I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades
constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA;
II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de
atraso, acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das
atividades constantes da Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA.
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas,
alternativamente, as seguintes multas:
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda, sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.
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§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar.
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra.
§ 4o. O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o valor
das multas previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela diferença.
§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento.
§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser
impostas pelas autoridades competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com
fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento
Provisório”.
§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que
deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido
igualmente aprovada.
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as
normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado
“Termo de Impugnação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial,
acima mencionada.
§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá
corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for
fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se
sem efeito a comunicação da conclusão.
§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima,
o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo
das penalidades previstas.
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§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento
Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios
ou testes.
§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante lavratura do competente “Termo de Recebimento Definitivo”.
§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente emissão do
Termo de Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar
do término do prazo de observação previsto no § 5o desta cláusula.
§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa de Débito - CND específica deste Contrato, emitida pelo INSS, e não havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento das
Obrigações Contratuais.
§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam
devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente.
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou
ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou
diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequálos a essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, o CONTRATANTE
poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28 – Praça da Matriz nº 22 – Centro CEP 47990-000
Telefone (77) 3616-2125/2112/2121 wwww.formosadoriopreto.ba.gov.br
- www.formosadoriopreto.ba.io.org.br/diarioOficial

I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das demais cláusulas contratuais;
II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;
III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE;
IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das
especificações contratuais;
V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;
VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE;
VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a
execução contratual;
VIII - a dissolução da CONTRATADA;
IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato.
§ 1o. A rescisão contratual poderá ser:
I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;
II - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
III - amigável, por acordo entre as partes.
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições
do art. 80 da Lei n.º 8.666/93.
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual por execução direta ou indireta.
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará
posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato,
bem como de todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20
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(vinte) dias, contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da rescisão.
§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas
alheias.
§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA.
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar
do acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os
direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea
d, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS
O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos,
dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto,
ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do
CONTRATANTE.
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos. Diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela
CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela.
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites
legais e os direitos assegurados à contratada.
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos
e a Proposta Comercial da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES
As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número
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e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas
conforme o destinatário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Formosa do Rio
Preto, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Formosa do Rio Preto, BA, __ de _______ de 2020.
________________________________
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
R.G.:

________________________________
CONTRATADA

_____________________________
Nome:
R.G.:
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ANEXO - II
(LOTE 01)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MORRINHOS,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA.

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
PROJETO BÁSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES.

1.1 - Observações Gerais.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a
serem obedecidas na execução de Quadra de esporte, fixando, portanto, os
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte
integrante do contrato de serviços.
Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os as
prescrições contidas no presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas
abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e orientação da

FISCALIZAÇÃO e ou seus prepostos.
Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado ou material a ser

utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e padrão existente.
Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos
serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais

de origem quando terminado o serviço daquele ambiente.
As cores geralmente seguirão o padrão existente, mas outras cores além das citadas
nos capítulos a seguir poderão ser especificadas posteriormente, sempre consultar a

FISCALIZAÇÃO.

2 - EXECUÇÃO E CONTROLE.
2.1 - Responsabilidades.

Fica reservada a Prefeitura Municipal, neste ato, representada pela Secretaria de
Obras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que não seja
definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação da FISCALIZAÇÃO A omissão de qualquer procedimento ou
norma constante deste memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a

CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas
para os serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e recomendações dos
fabricantes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das
cláusulas e condições, do contrato, do edital e do memorial, bem como de tudo o qu
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estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas

pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado
e na União.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com

a devida

antecedência

à

FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.
As especificações constantes do memorial descritivos destinam-se a execução dos
serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratação, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos
documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.
A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos
contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente visitar os locais dos serviços e inspecionar
as condições gerais dos edifícios, para a elaboração da planilha.
Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos serviços.
2.2- Acompanhamento.

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura
Municipal, através da Diretoria de Obras, a qual será doravante, aqui designada

FISCALIZAÇÃO.
Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente
e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento
esmerado, em número compatível com o ritmo do cronograma obra, para que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela

FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de
emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.
2.3 - Normas Técnicas Aplicáveis e Controle.
Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terão validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes,
direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos da
contratação, bem como as recomendações normativas dos respectivos fabricantes.
No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que
apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com
todo material às suas expensas.

w°*
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3. - MATERIAIS.

3.1 - Observações Gerais.
Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade
ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de
qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as
especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem
de qualidade e marca especificada no memorial, e devidamente aprovada pela

FISCALIZAÇÃO.
Caso o material especificado no memorial, tenha saído de linha, este deverá ser

substituído pelo novo produto do mesmo fabricante, desde que comprovada sua
eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no memorial.

É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos
tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio

da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões
determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o
contrato entre as partes sobre a equivalência.

Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o
tipo e o padrão de qualidade requerida.
A substituição do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, só

poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no
contrato.

Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de
satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de
atendê-las.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, para
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, validades, etc.

3.2- Águas.
A água destinada à diluição de tintas e outros tipos de utilização deverá ser isenta de
substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e
quaisquer outras substâncias que possam interferir na qualidade dos serviços.

4.0 - CANTEIRO DE OBRAS.

Obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de
Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

4.1 - LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO.

rm*
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O canteiro de serviços poderá localizar-se-á junto aos locais dos respectivos serviços,

ou em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela
CONTRATADA, e todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor
andamento e execução dos serviços deverão ser executadas a expensas da mesma,
bem como todas aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à
segurança dos materiais a serem estocados, sendo que deverá também ser previsto

espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO.
4.2 - TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA

As cargas e descargas deverão ser realizadas durante luz do dia e dia de sol; quando
se tratar de carga com descarregamento manual, deverá ser isolada a área onde
ocorrerá a mesma, para que assim acidentes envolvendo pessoas externas à obra
possam ser evitados.

5.0 CONTRAPISO

Deverá ser lançado somente depois de perfeitamente nivelado o aterro, já
compactado, e depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso;
usar espessura mínima de 4cm.

6.0 - CONCRETO

6.1 - FUNDAÇÃO: A fundação será em estaca tipo broca com diâmetro 25 cm.
Locação: A locação das estacas deverá obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico
que estará em concordância com o projeto de fundações. A locação dessas estacas
deverá ser feita por marcação através de medidas por trena.
Brocas Manuais - Brocas de 025 cm deverá ser executada com trado manual armada
em sua extremidade e concretada com concreto fck=20MPa.

Armaduras - Pilares e Vigas Baldrames: A armadura deverá estar
convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência,
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. As armaduras
deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a
não sofrer ações de umidade oriunda do terreno.
Formas para Vigas Baldrames

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob pena
de demolição e não aceitação dos serviços. A fôrma das vigas baldrames deverá ser
em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo,
obedecendo a especificações a seguir: O cimbramento deverá ser feito com sarrafos
2,5 cm x 5,0 cm, de forma que não haja desalinhamento e deformação das formas
durante a concretagem. A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e
bem fechada, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem.
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Os cantos deverão estar perfeitamente travados; Após a concretagem as formas
deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

7.0 - ALVENARIAS E VEDAÇÕES
As alvenarias serão executadas obedecendo fielmente às dimensões, espessuras e
alinhamentos indicados no projeto de arquitetura; as amarrações entre as paredes e a
estrutura de concreto serão feitas mediante pontas de ferro.
As paredes serão executadas com blocos cerâmicos de 06 furos, da melhor qualidade
e perfeitas cozimento; as dimensões deverão permitir um perfeito alinhamento, e
deverão seguir as espessuras que, indicadas nas plantas, refere-se às paredes depois
de revestidas.

O bloco deverá ser assentado formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas; as juntas terão no máximo 1,5 cm de espessura, e o traço a ser utilizado
para argamassa de assentamento é de 1: 2: 6 (cimento/areia/arenoso).
Sobre os vãos das esquadrias, deverão ser construídas vergas de concreto armado,
devidamente dimensionadas, com um sobre passe de 10 cm além da largura do vão.

8.0 - PINTURAS REPINTURAS.

8.1 - Considerações gerais.

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

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra
o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies
metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas
destinadas.

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em
condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão
seguinte.

As pinturas e ou repinturas, serão executadas de cima para baixo e deverão ser
evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
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Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner das marcas Brasthinner ou

Thinner Paulista, aguarras das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes
específicos recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.
Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.
Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura
antiga, e efetuada nova pintura.

Para repintura, se o local à repintar estiver em bom estado, escovar a superfície inteira
e depois pintar normalmente com uma ou mais demãos até uniformizar a textura.
Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho,
remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais
demãos de acabamento até atingir estado de nova.

8.2 - Pinturas e ou repinturas com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas
e similares metálicos, etc.

Locais: Esquadrias metálicas e similares metálicos.

Cores: seguir padrão existente, e se não estiverem definidas "in loco", deverão ser

definidas pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coralit, Suvinil, Combilux, Eucatex, ou produtos de primeira linha.

Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as peças que
estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas deverão
ser eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente e,
ou em casos mais sérios, utilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia.

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarras ou
Thinner.

Imediatamente após a secagem aplicar uma demão de Fundo Universal Dulux da
Coral para peças metálicas de ferro ou aço, Super Galvite da Sherwin Williams para
galvanizados ou fundo base cromato Sherwin Williams para alumínio, ou produtos de
primeira linha Eucatex.

Depois da colocação das esquadrias e similares metálicos, deve se fazer uma revisão
da pintura antiferruginosa e consertar os lugares em que a pintura estiver danificada.
Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de aço e aplicar
apenas sobre a solda, ou seja, nos locais em que a galvanização foi danificada, Fundo
Universal Dulux da Coral.

Todas as esquadrias e similares metálicos, etc, a serem pintados, deverão ser
emassadas com a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais
grosseiros, pois esta não dá acabamento perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar
massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de pequenos defeitos, que
será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso.
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Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo, para eliminar o
excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixação
eliminar o pó com pano embebido em aguarras e retocar com nova aplicação de fundo
nos locais onde o mesmo foi retirado.

Não deixando passar mais do que uma semana depois da pintura antiferruginosa
(para não prejudicar a aderência), aplica-se uma ou mais demãos de tinta de
acabamento, já na cor definitiva, até atingir a cobertura necessária à um bom
acabamento, para não aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, não
completamente ocupados pela massa ou baguetes. Proteger com papel e fita crepe as
ferragens das esquadrias que não podem ser desmontadas.
No caso de repinturas, nos baguetes onde houver escorrimento de ferrugem, os
mesmos deverão ser desmontados e repintados internamente com fundo e esmalte de
acabamento.

8.3 - Pinturas e ou repinturas com tinta látex PVA, com ou sem massa corrida.
Locais: Todas as alvenarias, tetos e concretos internos não aparentes revestidos com

massa paulista e sem especificação particular, conforme padrão existente, e demais

local a serem determinados pela FISCALIZAÇÃO.
Cores: Alvenarias - branca neve, com barramento na cor a ser definida pela
fiscalizaço.

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou
veios resinosos deverão ser primeiramente selados com verniz Knotting, ou similar da
marca Sayerlack.
Tetos - branco neve.

Outras cores à serem definidas pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coral, Suvinil, Sherwin Williams, Eucatex, ou outra de primeira

linha. O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da
aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária será feita com água pura.
Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea.
Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.
Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para
eliminar partes soltas, e grãos salientes.
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida PVA Coral,
Suvinil ou Eucalatéx Master, ou outra de primeira linha para superfícies internas, e
massa acrílica Metalatéx, Coralpius, Suvinil ou outra de primeira linha,
para
superfícies externas.

Após a preparação já descrita proceder à aplicação de 02 demãos de selador acrílico
Metalatéx, Coralpius, Suvinil ou outra de primeira linha, observando-se o intervalo de
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secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante, no caso de
pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas.

Aplicar massa corrida PVA Coral, Eucalatéx Master, Suvinil ou outra de primeira linha,
em camadas finas, em duas ou três demãos conforme necessidade, sendo que cada

camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da
aplicação da camada seguinte, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de
pinturas danificadas.

Aplicar uma demão de selador, bem diluído, aguardar a secagem e efetuar a pintura
final de acabamento com tinta PVA Coralatéx, Suvinil, Eucalatéx Master ou outra de

primeira linha, nas cores indicadas acima em duas ou três demãos até atingir o
acabamento perfeito, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas
danificadas.

Para repinturas, proceder às recomendações de limpeza e preparação já descritas, e
outras pertinentes, e aplicar duas ou mais demãos até atingir acabamento e texturas
perfeitas.

8.4 - Verniz Poliuretânico Incolor Sparlack, Rexpar ou Sayerlack sobre madeira.
Locais: Barra lisa, alisares/guarnições, conforme padrões existentes e demais locais

indicados pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coral, Suvinil, Eucatex, Sherwin Williams, Sayerlack, produtos de
primeira linha.

Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina granas 80,
100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira, no caso de pinturas novas e ou
reconstituição de pinturas danificadas.

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou
veios resinosos e deverá ser primeiramente selados com verniz Knotting, ou similar da
marca Sayerlack.
Após o preparo da superfície o passo seguinte é selar o substrato, que pode ser feito
com selador laça incolor concentrado para madeira Sherwin Williams, SAYERLACK
OU WANDA, a base de nitrocelulose indicada apenas para interior, diluindo-se até
150% com Thinneropex para aplicação com pistola ou imersão. Aguardar a secagem
do selador e proceder o lixamento com lixa fina grana 320 ou 400. No caso de pinturas
novas e ou reconstituição de pinturas danificadas.

Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar verniz poliuretânico
incolor SAYERLACK, REXPAR ou SPARLACK, para madeira, com diluição de 30%, e
a 3a demão pura ou com até 10% de diluição devendo a peça envernizada apresentar
as veias da madeira realçando as cores e a textura naturais desta, sendo vedado o

uso de corantes, a não ser com autorização da FISCALIZAÇÃO da marca Sayerlack,
ou indicadas.

Pintar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e
inferior à 40°C.

W9°Ef
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Mexer bem o verniz poliuretânico antes e durante a aplicação, com uma ripa ou
espátula limpa, para homogeneizar bem a mistura.
Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.

No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e
outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos.

8.5 - Pinturas e ou repinturas com esmalte sintético ou tinta a óleo sobre
esquadrias e similares em madeira
Marcas: Coralit, Suvinil, Eucatex, Sherwin Williams, produtos de primeira linha.
Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte forma:
Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina 80, 100, 220,
e 280, dependendo do estado da madeira, e no caso de repintura lixar até a retirada
do brilho.

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou
veios resinosos deverão ser primeiramente selados com verniz Knotting.

Após o preparo da superfície o passo seguinte é selar o substrato, que deve ser feito

com tinta de fundo, ou seja, fundo a Óleo para Madeira Sherwin Williams ou Coral,
indicada para preparação de superfícies de madeira em exteriores e interiores,
diluindo-se até 20% com Redutor 670 para aplicação com pistola convencional.

Aèjuardar a secagem e proceder ao lixamento com lixa fina grana 280, 320 ou 400, no
caso de pinturas novas ou reconstituição de pinturas.

Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar massa à óleo para
madeira, a base de resina alquídica longa em óleo, empregada para corrigir
imperfeições em superfícies de madeira, com diluição de 5% de redutor 670 se desejar
facilitar a aplicação. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o
acabamento à óleo ou sintético, em três ou mais demãos até atingir acabamento
perfeito, sendo a primeira
Demão com diluição de até 15%, e a segunda e/ou terceira demãos com diluição de
10% de redutor 670, sendo vedado o uso de corantes.

Pintar com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura superior a 10°C e
inferior à 40°C.

Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação, com uma ripa ou
espátula limpa.

Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.
No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e
outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos.
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9.0 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser
reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc,
sem ônus para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.
9.1 • Remoção do Canteiro.

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das
instalações do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos locais e de seus
complementos danificados com a execução.
9.2 - Limpeza.
9.2.1 - Limpeza Preventiva.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos locais dos serviços e
de seus complementos removendo os entulhos e sujeiras resultantes, tanto do interior
da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução
dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edifícios do campus universitário.

Os serviços deverão ser executados de maneira tal a provocar o mínimo de sujeira
possível, e sem causar transtornos aos ambientes.
9.2.2 - Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora
apropriado.

Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços,
e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para
evitar formação de poeira.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão
neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras,
etc.

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar
arranhões, se for o caso utilizar com bastante cuidado.

EM

HIPÓTESE

ALGUMA SERÁ

PERMITIDA A UTILIZAÇÃO

DE ÁCIDO

MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE

LIMPEZA,

EXCETO

NOS

CASOS CITADOS

ESPECIFICAMENTE

NESTE

MEMORIAL.
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10 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

Concluídos todos os serviços objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas

condições atestado pela FISCALIZAÇÃO, e depois de recebida toda a documentação
exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido
juntamente com a última medição.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada,
os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização, e que lavrará "Termo
de Recebimento Provisório", que é o documento hábil para liberação da garantia
complementar de 3%.

A Contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura
do "Termo de Recebimento Definitivo", em perfeitas condições de conservação e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do "Termo de Recebimento
Provisório", se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas
forem executados e aceitos pela Fiscalização e comprovado o pagamento da
contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços,
será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".

Aceitos os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e
segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
Desde o recebimento provisório, a Universidade entrará de posse plena das obras e
serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.
O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

Formosa do Rio Preto - BA, 09/07/2020.

Hyago da Silva Vieira Bispo
Eng° Civil
Crea: 24421/D-DF
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1

1

MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO - BA

1

ATIVtDADA ESPORTIVA

LOCAL POVOADO MORRINHOS

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE QUAORA DE FUTEBOLOE SALÃO

PREÇOS SINAP 06/2020 1

96385

MOVIMENTO DETERRA/ESCAVAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL OEVALAPARAVIGABALDRAME. COMPREVISÃO DEFÔRMA

DMT50A200M

-j. ,;

...

TRANSPORTE COMERCIALCOMCAMINHÃO CARROCERIA 9 T. RODOVIAEM LEITONATURAL

PREPARO MANUAL

PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM

'

..

"iwt,

. + ^.^5*.

;

Sub Total 1

Sub Total 2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DEVAOS) EESTRUTURAS DECONCRETO OEFACHADA COM COLHER DF

MANUAL

DEITAOO) DEPAREDES COM ÁREALIQUIDA MAIOR OUIGUAL A6M'COM VAOSE ARGAMASSA OEASSENTAMENTO COM REPARO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM BLOCO

TÉRREA FCK = 25 MPA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

COM ARMADURA DE ARRANQUE

ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 2SCM. PROFUNOIOADE DE ATÊ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA

SUPERESTRUTURA

.

ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE DEMATERIAL DE IA CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3

TRANSPORTEE SOLO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO • EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO CARGA E
V

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS ACADA 2.00M -2UTILIZAÇÕES

LIMPEZAMANUAL OE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVIÇOS PREUMINARES

QUAORA

^,-:: ^^-...-.: ^ ^ ^ ^ ^
S'ffií( r-,m^m.'[ - •w ^^.•^•^rí^.T• ••. .,-i .• :• •<* í.^^.-,-\.*(i

93524

74209/001

1

1.0

1 1

9905»

74154/001

98527

22

72638

101174

95957

87526

87893

87529
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Sub Tom 4

Sub Total 3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DEPINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 12 8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OEPAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DETALISCAS

PINTURA ACRÍLICA DEFAIXAS OE DEMARCAÇÃO EMQUADRAPOLIESPORTIVA. 5 CMDELARGURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lATEXACRÍLICA EM PAREDES. DUAS OEMAOS

PINTURA

41595

88489

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO. TRÊS DEMÃOS

4 1

79500/002

ALAMBRADO

Sub Total 5

PINTURA COM TINTA ALCUIDICA 3g FUNDO EACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRESUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA(POR OEMAO)

DIÂMETRO r. COM TELAOE ARAMEGALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA5X5CM

74244/001

ALAMBRADO PARA QUADRA POUESPORIlVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACOGALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440

5 1

COTAÇÃO PORTÃO OE FERRO INCLUSIVE ACESSÓRIOS
100725

TOTAL

Sub Total 7

Sub Total 6

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLOADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO

PISO

CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM, ARMAOO

COTAÇÃO APLICAÇÃO DENATAOECIMENTO EMPISODECONCRETO

94997

82

...

TRAVES E REDE PARA FU'ESOL DE SALÃO

EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETAPARAIMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 150MICRAS

7 1

7

63

6 1

S

53

52

5

43

42

4

34

33

32

31

;-:.'3

24

23

2 1

•%'••

1 3

12

1

!

iQUANT. .

1

M

M3

M3

M3

M

M2

M2

107.64

6.17

26.60

3 629.44

259.25

199.42

5.78

93.60

498,55

6.00

30.08

5.97

115.80

2100.12

63.27

0.71

3.84

7.73

104.03

41.17

2.85

306.16

13.58

14.21

36 10

7.16

138.96

2 520.14

75.92

0.85

4.61

9.28

12484

49.40

3.42

367.39

2 165.89

1 773.16

32.499,42

4 504.78

894.07

12 484.71

12 952.88

1 682.98

5.715.01

2576.91

995.50

1 541.52

601.09

3 853.51

1 420.87

1 836.96

2 623.07

2 127.79

36.999.31

5 405.74

1 072.88

14 957.65

15 543.46

2 019.58

6.852.09

3 085.03

1 195.12

1 650.62

721.33

1705.04

2 204.34

VAUWtW
SEM BWV, *•©&*«%••

•PR. UWT^RMí ípRjuwnnwj VALOR(RJ)':

'?' seMíBMCp

M3

149.76

11.84

'•' '"'l'' "'.'V

UMD.

M2

149.76

11.32
20.94

157.33

25.13

14.010.2S

10 051.20

16.812.30

12061.44

8.533.22

4 623.84

M2

149.76

480.00

131.11

7.111.34

M2

193.10
M2

244.40

650.00

23.12

TXKM

M

M2

M2

2.00

19.27

6.00

7.20

4 709 59

45.663.4S

5 651.51

1 560.00

38.052.87

40.463.96

t 667.65

2.356.64

2 356.64

48.5S6.74

2001.17

3 456.00

43 099.57

1 963.87

167.773.76

1963.87

2 860.00

35 916 31

1 30000

38 451.94

U

244 40

69.66

480.00

2 356.64

32 04326

M2

480.00

M?

480.00

3.50

780.00

M2

83 59

M2

1 963 87

4.20

1.00
CJ

139.816.72

1
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ENDEREÇO: POVOADO MORRINHOS

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE SALÃO
BASE: SINAP 06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

ITEM

% das Etapas

PRAZOS

Valor das Etapas com BDI
1 mês

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVAÇÃO

5,09%

8.533,22

4,08%

6.852.09

2 mês

3 mês

4 mês

8.533,22
100,00%

2.4

SUPERESTRUTURA

2.5

PINTURA

2.6

ALAMBRADO

2.7

PISO

2.8

EQUIPAMENTO

23,25%

38.999.31

2.055,63

4.796,47

30,00%

70,00%

3.899,93

15.599,72

15.599,72

10,00%

40,00%

40,00%

10,02%

16.812,30

3.899,93
10,00%
16.812,30
100,00%

27,22%

45.663,45

45.663,45

28,94%

48.556,74

29.134,04

19.422,70

60,00%

40,00%

1,40%

2.356,64

1.413,98

942,66

60,00%

40,00%

100,00%

2.9

3.0

PERCENTUAL DO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO

100,00%

CUSTO DO PERÍODO
VALOR ACUMULADO

HYAGO DA SILVA VIEIRA BISPO

Eng° Civil

167.773,76

8,64%

12,16%

27,51%

51,70%
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES.

1.1 - Observações Gerais.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a
serem obedecidas na execução de Quadra de esporte, fixando, portanto, os

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte
integrante do contrato de serviços.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os as
prescrições contidas no presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas
abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e orientação da
FISCALIZAÇÃO e ou seus prepostos.
Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado ou material a ser

utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e padrão existente.
Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos
serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais
de origem quando terminado o serviço daquele ambiente.

As cores geralmente seguirão o padrão existente, mas outras cores além das citadas
nos capítulos a seguir poderão ser especificadas posteriormente, sempre consultar a
FISCALIZAÇÃO.

2 - EXECUÇÃO E CONTROLE.
2.1- Responsabilidades.

Fica reservada a Prefeitura Municipal, neste ato, representada pela Secretaria de
Obras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e

porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que não seja
definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou
norma constante deste memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a

CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas

para os serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e recomendações dos
fabricantes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das
cláusulas e condições, do contrato, do edital e do memorial, bem como de tudo o que
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estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas

pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado
e na União.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à
FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.

As especificações constantes do memorial descritivos destinam-se a execução dos
serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratação, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos
documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.
A. CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente visitar os locais dos serviços e inspecionar
as condições gerais dos edifícios, para a elaboração da planilha.
Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos serviços.
2.2 - Acompanhamento.

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura
Municipal, através da Diretoria de Obras, a qual será doravante, aqui designada
FISCALIZAÇÃO.
Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente
e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento
esmerado, em número compatível com o ritmo do cronograma obra, para que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela
FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de
emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.
2.3 - Normas Técnicas Aplicáveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terão validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes,
direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos da

contratação, bem como as recomendações normativas dos respectivos fabricantes.
No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que
apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com
todo material às suas expensas.
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3. - MATERIAIS.

3.1 - Observações Gerais.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade
ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de

qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as
especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem
de qualidade e marca especificada no memorial, e devidamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO.

Caso o material especificado no memorial, tenha saído de linha, este deverá ser
substituído pelo novo produto do mesmo fabricante, desde que comprovada sua
eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no memorial.

É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos
tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado

por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio
da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões
determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o
contrato entre as partes sobre a equivalência.

Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o
tipo e o padrão de qualidade requerida.

A substituição do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, só

poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no
contrato.

Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de
satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de
atendê-las.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, para
acompanhar os trabalhos e conferir marcas, validades, etc.

3.2 - Águas.

Aágua destinada à diluição de tintas e outros tipos de utilização deverá ser isenta de
substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e

quaisquer outras substâncias que possam interferir na qualidade dos serviços.

4.0 - CANTEIRO DE OBRAS.

Obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de
Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

4.1 - LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO.
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O canteiro de serviços poderá localizar-se-á junto aos locais dos respectivos serviços,

ou em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela
CONTRATADA, e todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor
andamento e execução dos serviços deverão ser executadas a expensas da mesma,

bem como todas aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à
segurança dos materiais a serem estocados, sendo que deverá também ser previsto

espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO.
4.2 -TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA

As cargas e descargas deverão ser realizadas durante luz do dia e dia de sol; quando
se tratar de carga com descarregamento manual, deverá ser isolada a área onde
ocorrerá a mesma, para que assim acidentes envolvendo pessoas externas à obra
possam ser evitados.

5.0 CONTRAPISO

Deverá ser lançado somente depois de perfeitamente nivelado o aterro, já
compactado, e depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso;
usar espessura mínima de 4cm.

6.0 - CONCRETO

6.1 - FUNDAÇÃO: A fundação será em estaca tipo broca com diâmetro 25 cm.
Locação: A locação das estacas deverá obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico
que estará em concordância com o projeto de fundações. A locação dessas estacas
deverá ser feita por marcação através de medidas por trena.
Brocas Manuais - Brocas de 025 cm deverá ser executada com trado manual armada
em sua extremidade e concretada com concrefo fck=20MPa.

Armaduras - Pilares e Vigas Baldrames: A armadura deverá estar
convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência,
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. As armaduras
deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a
não sofrer ações de umidade oriunda do terreno.
Formas para Vigas Baldrames

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob pena
de demolição e não aceitação dos serviços. A fôrma das vigas baldrames deverá ser
em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo,
obedecendo a especificações a seguir: O cimbramento deverá ser feito com sarrafos
2,5 cm x 5,0 cm, de forma que não haja desalinhamento e deformação das formas
durante a concretagem. A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e
bem fechada, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem.
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Os cantos deverão estar perfeitamente travados; Após a concretagem as formas
deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

7.0 - ALVENARIAS E VEDAÇÕES
As alvenarias serão executadas obedecendo fielmente às dimensões, espessuras e

alinhamentos indicados no projeto de arquitetura; as amarrações entre as paredes e a
estrutura de concreto serão feitas mediante pontas de ferro.

As paredes serão executadas com blocos cerâmicos de 06 furos, da melhor qualidade
e perfeitas cozimento; as dimensões deverão permitir um perfeito alinhamento, e
deverão seguir as espessuras que, indicadas nas plantas, refere-se às paredes depois
de revestidas.

O bloco deverá ser assentado formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e

aprumadas; as juntas terão no máximo 1,5 cm de espessura, e o traço a ser utilizado
para argamassa de assentamento é de 1: 2: 6 (cimento/areia/arenoso).
Sobre os vãos das esquadrias, deverão ser construídas vergas de concreto armado,
devidamente dimensionadas, com um sobre passe de 10 cm além da largura do vão.

8.0 - PINTURAS REPINTURAS.

8.1 - Considerações gerais.

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

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra
o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies
metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas
destinadas.

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em
condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão
seguinte.

As pinturas e ou repinturas, serão executadas de cima para baixo e deverão ser
evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
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Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner das marcas Brasthinner ou

Thinner Paulista, aguarrás das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes
específicos recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.
Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.
Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura
antiga, e efetuada nova pintura.
Para repintura, se o local à repintar estiver em bom estado, escovar a superfície inteira
e depois pintar normalmente com uma ou mais demãos até uniformizar a textura.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho,
remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais
demãos de acabamento até atingir estado de nova.
8.2 - Pinturas e ou repinturas com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas
e.similares metálicos, etc.

Locais: Esquadrias metálicas e similares metálicos.

Cores: seguir padrão existente, e se não estiverem definidas "in loco", deverão ser

definidas pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coralit, Suvinil, Combilux, Eucatex, ou produtos de primeira linha.

Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as peças que
estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas deverão
ser eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente e,
ou em casos mais sérios, utilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia.

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarrás ou
Thinner.

Imediatamente após a secagem aplicar uma demão de Fundo Universal Dulux da

Coral para peças metálicas de ferro ou aço, Super Galvite da Sherwin Williams para
galvanizados ou fundo base cromato Sherwin Williams para alumínio, ou produtos de
primeira linha Eucatex.
Depois da colocação das esquadrias e similares metálicos, deve se fazer uma revisão
da pintura antiferruginosa e consertar os lugares em que a pintura estiver danificada.

Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de aço e aplicar
apenas sobre a solda, ou seja, nos locais em que a galvanização foi danificada, Fundo
Universal Dulux da Coral.

Todas as esquadrias e similares metálicos, etc, a serem pintados, deverão ser
emassadas com a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais
grosseiros, pois esta não dá acabamento perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar
massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de pequenos defeitos, que
será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso.
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Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo, para eliminar o
excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixação
eliminar o pó com pano embebido em aguarrás e retocar com nova aplicação de fundo
nos locais onde o mesmo foi retirado.

Não deixando passar mais do que uma semana depois da pintura antiferruginosa
(para não prejudicar a aderência), aplica-se uma ou mais demãos de tinta de
acabamento, já na cor definitiva, até atingir a cobertura necessária à um bom
acabamento, para não aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, não
completamente ocupados pela massa ou baguetes. Proteger com papel e fita crepe as
ferragens das esquadrias que não podem ser desmontadas.
No caso de repinturas, nos baguetes onde houver escorrimento de ferrugem, os
mesmos deverão ser desmontados e repintados internamente com fundo e esmalte de
acabamento.

8.3 - Pinturas e ou repinturas com tinta látex PVA, com ou sem massa corrida.
Locais: Todas as alvenarias, tetos e concretos internos não aparentes revestidos com
massa paulista e sem especificação particular, conforme padrão existente, e demais

local a serem determinados pela FISCALIZAÇÃO.
Cores: Alvenarias - branca neve, com barramento na cor a ser definida pela
fiscalizaço.

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou
veios resinosos deverão ser primeiramente selados com verniz Knotting, ou similar da
marca Sayerlack.
Tetos - branco neve.

Outras cores à serem definidas pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coral, Suvinil, Sherwin Williams, Eucatex, ou outra de primeira
linha. O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da
aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária será feita com água pura.

Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea.
Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para

eliminar partes soltas, e grãos salientes.
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida PVA Coral,
Suvinil ou Eucalatéx Master, ou outra de primeira linha para superfícies internas, e
massa acrílica Metalatéx, Coralplus, Suvinil ou outra de primeira linha,
para
superfícies externas.

Após a preparação já descrita proceder à aplicação de 02 demãos de selador acrílico
Metalatéx, Coralplus, Suvinil ou outra de primeira linha, observando-se o intervalo de
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secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante, no caso de
pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas.

Aplicar massa corrida PVA Coral, Eucalatéx Master, Suvinil ou outra de primeira linha,
em camadas finas, em duas ou três demãos conforme necessidade, sendo que cada

camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da
aplicação da camada seguinte, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de
pinturas danificadas.

Aplicar uma demão de selador, bem diluído, aguardar a secagem e efetuar a pintura
final de acabamento com tinta PVA Coralatéx, Suvinil, Eucalatéx Master ou outra de

primeira linha, nas cores indicadas acima em duas ou três demãos até atingir o
acabamento perfeito, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas
danificadas.

Para repinturas, proceder às recomendações de limpeza e preparação já descritas, e
outras pertinentes, e aplicar duas ou mais demãos até atingir acabamento e texturas
perfeitas.

8.4 - Verniz Poliuretanico Incolor Sparlack, Rexpar ou Sayerlack sobre madeira.
Locais: Barra lisa, alisares/guarnições, conforme padrões existentes e demais locais

indicados pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coral, Suvinil, Eucatex, Sherwin Williams, Sayerlack, produtos de
primeira linha.

Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina granas 80,
100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira, no caso de pinturas novas e ou
reconstituição de pinturas danificadas.

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou
veios resinosos e deverá ser primeiramente selados com verniz Knotting, ou similar da
marca Sayerlack.

Após o preparo da superfície o passo seguinte é selar o substrato, que pode ser feito
com selador laça incolor concentrado para madeira Sherwin Williams, SAYERLACK
OU WANDA, a base de nitrocelulose indicada apenas para interior, diluindo-se até
150% com Thinneropex para aplicação com pistola ou imersão. Aguardar a secagem
do selador e proceder o lixamento com lixa fina grana 320 ou 400. No caso de pinturas
novas e ou reconstituição de pinturas danificadas.

Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar verniz poliuretanico
incolor SAYERLACK, REXPAR ou SPARLACK, para madeira, com diluição de 30%, e

a 3a demão pura ou com até 10% de diluição devendo a peça envernizada apresentar
as veias da madeira realçando as cores e a textura naturais desta, sendo vedado o

uso de corantes, a não ser com autorização da FISCALIZAÇÃO da marca Sayerlack,
ou indicadas.

Pintar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e
inferior à 40°C.
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Mexer bem o verniz poliuretanico antes e durante a aplicação, com uma ripa ou
espátula limpa, para homogeneizar bem a mistura.

Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.

No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e
outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos.
8.5 - Pinturas e ou repinturas com esmalte sintético ou tinta a óleo sobre
esquadrias e similares em madeira
Marcas: Coralit, Suvinil, Eucatex, Sherwin Williams, produtos de primeira linha.

Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte forma:
Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina 80, 100, 220,
e 280, dependendo do estado da madeira, e no caso de repintura lixar até a retirada
do brilho.

As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Nós ou
veios resinosos deverão ser primeiramente selados com verniz Knotting.

Após o preparo da superfície o passo seguinte é selar o substrato, que deve ser feito

com tinta de fundo, ou seja, fundo a Óleo para Madeira Sherwin Williams ou Coral,
indicada para preparação de superfícies de madeira em exteriores e interiores,
diluindo-se até 20% com Redutor 670 para aplicação com pistola convencional.
Aguardar a secagem e proceder ao lixamento com lixa fina grana 280, 320 ou 400, no
caso de pinturas novas ou reconstituição de pinturas.

Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar massa à óleo para
madeira, a base de resina alquídica longa em óleo, empregada para corrigir
imperfeições em superfícies de madeira, com diluição de 5% de redutor 670 se desejar
facilitar a aplicação. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o
acabamento à óleo ou sintético, em três ou mais demãos até atingir acabamento
perfeito, sendo a primeira

Demão com diluição de até 15%, e a segunda e/ou terceira demãos com diluição de
10% de redutor 670, sendo vedado o uso de corantes.

Pintar com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura superior a 10°C e
inferior à 40°C.

Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação, com uma ripa ou
espátula limpa.
Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.

No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e
outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos.

«Es»
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9.0 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser
reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc,
sem ônus para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.
9.1 - Remoção do Canteiro.

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das
instalações do canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos locais e de seus
complementos danificados com a execução.
9.2- Limpeza.

9.2.1 - Limpeza Preventiva.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos locais dos serviços e
de seus complementos removendo os entulhos e sujeiras resultantes, tanto do interior
da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução
dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edifícios do campus universitário.

Os serviços deverão ser executados de maneira tal a provocar o mínimo de sujeira
possível, e sem causar transtornos aos ambientes.
9.2.2 - Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora
apropriado.

Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços,
e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para
evitar formação de poeira.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão
neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.
Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras,
etc

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar
arranhões, se for o caso utilizar com bastante cuidado.

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO

DE ÁCIDO

MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE
LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECIFICAMENTE NESTE
MEMORIAL.

«S»
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10 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

Concluídos todos os serviços objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas

condições atestado pela FISCALIZAÇÃO, e depois de recebida toda a documentação
exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido
juntamente com a última medição.
Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada,
os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização, e que lavrará "Termo
de Recebimento Provisório", que é o documento hábil para liberação da garantia
complementar de 3%.
A Contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura
do "Termo de Recebimento Definitivo", em perfeitas condições de conservação e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do "Termo de Recebimento
Provisório", se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas
forem executados e aceitos pela Fiscalização e comprovado o pagamento da
contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços,
será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".

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

Desde o recebimento provisório, a Universidade entrará de posse plena das obras e
serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.
O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

Formosa do Rio Preto - BA, 09/07/2020.

Hyago da Silva Vieira Bispo
Eng° Civil
Crea: 24421/D-DF
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1

MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO - BA

1

ATIV1DADA ESPORTIVA

LOCAL: POVOADO VAZANTE

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRADE FUTEBOLDE SALÃO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
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SERVIÇOS PRELIMINARES

QUADRA
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PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

UKOl

PR. UNIT.H»)

1705.04

2204.34

"O BOI20*

VhLDRQt)'3 ÍXALOR(R»l

1.836.96

'..C/BDI20*; 'p-iSEMTOÍ,'

367.39

j.auANtí;; fpRj;(INJT^Rt)

306.16

MiTrçâp |li|}SÉMBDI

6.00

«•' • !•

M2

1.420.87

98524

3.42

74209/001

2.85

3653.51

11

438.55

49.40

ESCAVAÇÃOMANUAL OEVALAPARAVIGABALDRAME. COMPREVISÃODE FÔRMA

8.S33.22

4.623.84

M2

41.17

721.33

LIMPEZAMANUAL DEVEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

93.60

1850.62

6.852,09

7.111.34

M

601.09

1 195.12

DMT 50 A 200M

ESCAVAÇÃO. CARGAE TRANSPORTE OE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COMTRATOR SOBRE ESTEIRAS347 HP E CAÇAMBA 6M3

TRANSPORTE E SOLO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO • EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO CARGA E

Sub Total 1

124.84

1 541.52

MOVIMENTO OETERRA/ESCAVAÇÃO
104.03

9.28

3.085.03

12

96527

5.76

7.73

995.50

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIOAS PONTALETAOAS ACADA 2.00M • 2 UTILIZAÇÕES

13

2
21

M3

199.42

4.61

99059

1

3.0

PREÇOS SINAP 06/2020 1

"

M3

3.84

2576,91

S.715.01

2019.58

9636S

259,25

0.85

15 543.46

22

M3

0.71

1682.98

14 957.65

Sub Total 2

12 952.88

1 072.88

TRANSPORTE COMERCIALCOM CAMINHÃOCARROCERIA 9 T. RODOVIAEM LEITONATURAL

75.92

12.464.71

5.405.74

,

2 520.14

894.07

38.999.31

32

33

34

35

67526

«7893

87529

PINTURA

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DEPAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DETALISCAS
Sub Total 3

MASSA ÚNICA.PARA RECEBIMENTODE PINTURA.EMARGAMASSA TRAÇO 1.2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400L

PREPARO MANUAL

PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM

CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (SEMPRESENÇAOEVÃOS) É ESTRUTURAS DECONCRETO DEFACHADA COMCOLHER DE

MANUAL

DEITADO) DEPAREDES COM ÁREALÍQUIDA MAIOR OUIGUAL A6M'COM VÃOSE ARGAMASSA OEASSENTAMENTO COM REPARO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURAOOS NAHORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM. BLOCO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 25CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA

138.96

4.504.78

2 127.79

4

SUPERESTRUTURA

115.90

7.16

32.499.42

2.623.07

7283B

63.27

107.64

5.97

36.10

1 773.16

74154/001

3.629,44

2 100.12

M2

149.76

30.08

14.21

23

TXKM

6.17

26.60

M2

149.76

11.64

24

M

M2

149.76

101174

M3

M2

2185.89

3

TÉRREA. FCK=25 MPA

COM ARMADURA DE ARRANQUE

APLICAÇÃO MANUAL DEPINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES. DUAS OEMÂOS.

13.56

95957

68489

11.32

3 1

4.)

193.10

12 061.44

M

25.13

16.612,30

PINTURAACRÍLICADE FAIXASOE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA.5 CM DE LARGURA

20.94

157.33

4.709.59

45.663.45

5 651.51

1.560.00

38.0S2.87

1.667.65

48.556.74

2001.17

3456.00

43 099.57

40.463.96

2.356.64

2.356.64

167.773.76

1.963,87

139.816.72

1.963,87

2 880.00

35 916.31

1.300.00

10 051.20

41595

460.00

131.11

Sub Total S

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OUPISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO USINADO ACABAMENTO

PISO

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA(POR DEMÃO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO EACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

DIÂMETRO2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHAQUADRADA5X5CM

74244/001

ALAMBRADO PARAOUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO PORTUBOS DEACOGALVANIZADO COMCOSTURA DIN2440

51

COTAÇÃO PORTÃO DE FERRO. INCLUSIVE ACESSÓRIOS

94997

100725

52

63

6

61

14.010.25

42

M2

244.40

650.00

23.12

Sub Total 4

M2

2.00

19.27

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTAOO. TRÊS DEMÃOS

U

244.40

720

83.59

38 451.94

79500/002

M2

480.00

6.00

69.66

CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM. ARMADO

32.043.28

43

M2

480.00

ALAMBRADO

M2

S

COTAÇÃO APLICAÇÃO DE NATADECIMENTOEM PISO OE CONCRETO

2356.64

4.20

780.00

62

3.50

M2

Sub Total 6

1.963.87

COTAÇÃO FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICAPRETA. PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. ESPESSURA 150 MICRAS

EQUIPAMENTOS

Sub Total 7

1.00

6 3

7

TRAVES E REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO

CJ

480.00

7 1

TOTAL
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

ENDEREÇO: POVOADO VAZANTE

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE SALÃO
BASE: SINAP 06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

ITEM

PRAZOS

% das Etapas

Valor das Etapas com BDI
1 mês

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

MOVIMENTO DETERRA E ESCAVAÇÃO

2 mês

3 mês

5,09%

8.533,22

4,08%

6.852,09

2.055,63

4.796,47

38.999,31

30,00%
3.899,93

15.599,72

15.599,72

10,00%

40,00%

40,00%

4 mês

8.533,22
100,00%

2.4

SUPERESTRUTURA

2.5

PINTURA

2.6

ALAMBRADO

2.7

PISO

2.8

EQUIPAMENTO

23,25%

70,00%
3.899,93
10,00%

10,02%

16.812,30

16.812,30

27,22%

45.663,45

45.663,45

28,94%

48.556,74

29.134,04

19.422,70

60,00%

40,00%

1,40%

2.356,64

1.413,98

942,66

60,00%

40,00%

100,00%
100,00%

2.9

3.0

PERCENTUAL DO PERÍODO
PERCENTUAL ACUMULADO

100,00%

CUSTO DO PERÍODO
VALOR ACUMULADO

167.773,76

8,64%

12,16%

27,51%

51,70%

0,00%

20,79%

48,30%

100,00%

14.488,78
14.488,78

20.396,19

46.147,75

86.741,03

34.884,97

81.032,72

167.773,76

Ü\
HYAGO DA SILVA VIEIRA BISPO

Eng° Civil
Crea 24421/D-DF
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2.70

2.50

2.50

2.50

*

2.50

1.85

1.30

1.85

2.50

2.50

2.50

2.50

2.70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PLANTA BAIXA
ESCALA M30

QUADRA ESPORTIVA
TÍTULO:

VteteBtepo

FOLHA:

QUADRA ESPORTIVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PERÍMETRO

DATA

DESENHO

ESCAlA

JULHO/2020

HYAGO DA SILVA VIEIRA BISPO

INDICADA

01I
U
57

CORTE A-A
ESCALA 1435

^MTiaamaVietaBspo

TfeSSf

TÍTULO

09
\jL

FOLHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRA ESPORTIVA

DATA

INDICADA

JULHO/2020

PERIWfc 1 RO

ESCALA

QUADRA ESPORTIVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESEVIO

58

1:75

CORTE B-B
ESCALA

ISSI&

TÍTULO:

0?
uo

FOLHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRA ESPORTIVA

DATA

INDICADA

JULHO/2020

PERÍMETRO

ESCALA

QUADRA ESPORTIVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO
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