PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
Tipo: Menor Preço Global.

RECIBO

A Empresa ________________________retirou este Edital de licitação e deseja ser informada
de qualquer alteração pelo e-mail ___________________ ou pelo fax: __________________________.
Telefone de contato: ______________
Local, _____/_____/2021.

______________________________
Assinatura representante legal
Doc./CNPJ

AVISO
RECOMENDAMOS AS LICITANTES A LEITURA ATENTA DESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS, NOTADAMENTE QUANTO AO
CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL,
OBJETIVANDO UMA PERFEITA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME.
INFORMAÇÕES: (32) 3357-1235
OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO PELO FAX: (32) 3357-1235, OU PELO EMAIL: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br, PARA EVENTUAIS
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE CORONEL XAVIER
CHAVES NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À
EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU QUE PRESTAR
INFORMAÇÕES INCORRETAS NELE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
Processo Licitatório Nº: 27/2021
Tomada de Preços Nº: 03/2021
Abertura: 04/05/2021
Horário de abertura: 08h00min

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Local: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves torna público, para conhecimento dos
interessados, que o Município de Coronel Xavier Chaves, por meio da Comissão Permanente de
Licitações, instituída pela Portaria nº 3.154 de 04 de janeiro de 2021, realizará licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de
empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, e
demais legislações pertinentes a matéria, e ainda conforme as condições estabelecidas no instrumento
convocatório:

1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1.
Até às 07h30min, do dia 04 de maio de 2021, no endereço Rua Padre Reis, nº. 84,
Centro, Coronel Xavier Chaves para a entrega dos Envelopes n° 01, com os Documentos de
Habilitação, e nº 02, com a Proposta de Preço.

2.

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1.
Às 08h00min, do dia 04 de maio de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves, localizada no endereço Rua Padre Reis nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves, terá
início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentação de habilitação.
2.2.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES-MG
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE/CNPJ/ENDEREÇO)
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ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES-MG
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE/CNPJ/ENDEREÇO)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas,
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do momento marcado para a
abertura da sessão pública. A Prefeitura não se responsabilizará por envelopes endereçados via
postal ou por outra forma, entregues em local que não seja o de recebimento de
correspondência, e que, por isso, não cheguem à data e horário previsto no preâmbulo deste
instrumento convocatório.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório
deverão estar devidamente representados por:
3.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em
tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
3.2.

Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
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4. OBJETO
4.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha de proposta mais vantajosa para a “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA
RUA SÃO VICENTE NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG”,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico presente neste edital e
seus anexos.
4.1.1

- Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

Anexo I – Projeto Básico e Anexos;
Anexo II – Modelo de proposta de preço;
Anexo III – Minuta de Contrato;
Anexo IV – Modelo de credenciamento para a visita ao local da obra;
Anexo V – Modelo de Declaração de Fato Impeditivo;
Anexo VI – Modelo de Declaração quanto ao emprego de menor, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
Anexo VII – Modelo de Termo de Renúncia;
Anexo VIII – Projetos e Planilhas em arquivos PDF que poderão ser baixados através dos
links constantes desse anexo.
4.2. A licitação será realizada em grupo único, correspondente objeto de contratação e aos itens previstos
na tabela orçamentária, constante no Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que compõem.
4.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
4.4. A contratação será realizada mediante regime de execução indireta por empreitada por preço global.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas com a execução do contrato decorrente da presente licitação correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
451
1502
2.254
3.3.90.39.00
200
726

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
VIAS URBANAS
REC FINANC MANUT ATIVID GERAIS VIAS URBANAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
100
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA

02.009.000

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
200
747

URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
108
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
208
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão participar desta licitação todos e quaisquer estabelecimentos especializados no ramo do
objeto licitado, devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves (Certificado de
Registro Cadastral – CRC) e que atendam as condições exigidas para cadastramento, observadas a
necessária qualificação.
6.1.2

O Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves deverá ser solicitado no setor de Licitações por meio de agendamento de 8h00min às
12h00min e de 13h00min às 16hmin, até o dia 30 (trinta) de abril de 2021, de posse dos
documentos citados nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 deste edital;

6.2. Não poderão participar desta licitação:
6.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
6.2.2.

que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;

6.2.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

6.2.5.
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em
processo de dissolução ou liquidação;
7. DOS ADIAMENTOS
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7.1. Todos e quaisquer adiamentos ocorridos durante o processo licitatório serão consignados em ata,
designando-se nova data e horário para continuidade da audiência, os quais serão publicados no
Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal (Mural), Site Oficial do Município, AMM (Diário Oficial
dos Municípios Mineiros), Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE), não se obrigando a
Comissão a dar ciência pessoal aos Licitantes ausentes às reuniões, desde que não haja
disposição em contrário expressa em Lei.
8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
8.1. Os interessados em participar da licitação deverão apresentar, todos os documentos abaixo
relacionados com vigência plena até a data fixada para abertura do envelope nº 1
“Documentação de Habilitação”.
8.2. Habilitação Jurídica:
8.2.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, e cédula de identidade;
8.2.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de identidade seus
sócios-administradores;
8.2.3.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.2.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.2.5.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
8.2.6.
No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971.
8.2.7.
Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa - ME, Empresa de
Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada - COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de
2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.
123, de 2006.
8.2.7.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá
ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam
se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por
alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
8.2.7.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do
regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para
verificar a veracidade da declaração.
8.2.7.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas
pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°,
inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
8.2.7.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá
o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias
por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os
limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que
trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
8.2.7.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das
sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.
8.2.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

8.3. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
8.3.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.3.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, devendo
ser esta última, a do município em que estiver localizada a sede ou domicílio da empresa;
8.3.3.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), emitido
pela Caixa Econômica Federal;
8.3.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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;
emitida no site: (http://www.tst.jus.br).

8.4.
8.4.1

Qualificação Econômico-Financeira:
certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
8.4.1.1
No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitação.

8.4.2
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.4.3
comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = -------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------------------------------Passivo Circulante
8.4.4

maior que 1

maior que 1

maior que 1

O licitante deverá possuir o Capital Social igual ou superior a R$ 25.108,95 (vinte e cinco mil,
cento e oito reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 10% do valor total estimado
da contratação, valor este que deverá ser comprovado pelo Balanço Patrimonial devidamente
atualizado.

8.4.5
Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeiro aplica-se o disposto no
subitem (7.4.3) ao licitante que apresentar índice econômico igual ou maior que 01 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente. Tal comprovação se dará por
meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

8.5.

Qualificação Técnica:

8.5.1.
As empresas licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da
apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:
8.5.2.
Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plena validade;
8.5.3.
Registro ou inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
engenheiro empresa licitante)/ CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do responsável técnico
para pronto acompanhamento da obra;
8.5.4.

8.5.5.
Atestado
(facultativo)

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito ou
privado, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva
certidão emitida por esse Conselho, comprovando que o responsável técnico
do quadro de funcionários da empresa licitante já executou obra ou serviço
com características semelhantes a parcela do objeto da licitação de maior
relevância técnica e valor significativo. Para fins dessa exigência, considera-se
parcela de maior relevância técnica e valor significativo a “ESTRUTURAL
MURO ARRIMO” e “INSTALAÇÕES ELÉTRICAS” cujos itens e códigos
encontram-se orçados na planilha orçamentária e cuja especificação técnica
encontra-se descrita no memorial descritivo.
de

vistoria

assinado

por

servidor

responsável
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8.6.

8.5.5.1.1.

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, será facultado
ao licitante realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira,
das 08h00min horas às 16h00min horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (32) 3357-1235, falar com o setor de
Licitações, até o dia 30 (trinta) de abril de 2021.

8.5.5.1.2.

A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Todos os licitantes, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:

8.6.1
Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei
9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VI.
8.6.2

Declaração de não existência de fato impeditivo de participar de licitações, conforme Anexo V;

8.7. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
8.7.1 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados na sessão de abertura dos envelopes “Documentação”, para autenticação pela
Comissão Permanente de Licitação;
8.8.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.8.1.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.8.2.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
8.9.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
8.10.
A ausência de documentos ou apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do
envelope “Proposta de Preços”, respectivo.
8.11.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.
8.12.
Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
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8.13.
Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da
faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja interposto, ou, ainda,
quando os recursos interpostos forem decididos.

9. DA PROPOSTA
9.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas.
9.2. A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em computador,
com identificação da empresa proponente e assinada pelo seu representante, devidamente
identificado e qualificado, (Anexo II - Modelo de proposta de preço), dela constando obrigatoriamente:
– Preço global da proposta e preços unitários dos itens que a compõe, nos termos da Planilha de
Custos e Cronograma Físico Financeiro. SERÁ LICITADA a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO
VICENTE NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG, com as
características técnicas de engenharia obedecendo o devido local constante na prancha de projeto
arquitetônico.
- Razão social, CNPJ e endereço da empresa licitante;
- Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias, a
contar da data da sua apresentação;
9.3. Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os impostos, taxas, seguros e outras
demais despesas, bem como os serviços de entrega na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves.
9.4. Todos os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do País, com duas (2)
casas decimais após a vírgula.
9.5. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição às legislações
pertinentes.
9.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.6. Preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
9.7. Na proposta de preço deverá ser expresso termo mínimo de 05 anos de garantia da obra
inclusive dos materiais nela empregados.
10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
10.1
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02 e procederá
à abertura da licitação.
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10.2
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à
documentação ou proposta de preços apresentadas.
10.3
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
10.4
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.
10.5
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.
10.6
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
10.7
Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos invioláveis até a posterior abertura.
10.8
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
10.9
As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item
próprio deste Instrumento Convocatório.
10.10
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação
de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
10.11
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
10.12

Será considerado inabilitado o licitante que:
10.12.1.1
Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
10.12.1.2

Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

10.13
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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10.14
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.15
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que
foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e
lavrada em ata.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento será o menor preço global.
11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A
Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.
11.5.
Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito
de julgamento da proposta.
11.6.

As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

11.7.
A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
11.7.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.7.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos
autos do processo licitatório.
11.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
11.8.
Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
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poderá reduzir a oferta.
11.9.
Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não
havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
11.10.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
11.10.1. produzidos no País;
11.10.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
11.10.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
11.10.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

11.11.
Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
11.12.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
11.13.

Será desclassificada a proposta que:

11.13.1.
11.13.2.
11.13.3.

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
contiver vício insanável ou ilegalidade;
não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;

11.14.
Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor
lance que:
11.14.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
11.14.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes
11.15.
O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº
8.666, de 1993.
11.16.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993;
11.17.

Será facultado ao licitante o prazo de 05 dias úteis para comprovar a viabilidade dos
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preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666,
de 1993, sob pena de desclassificação.
11.18.
Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.
11.19.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a
causar prejuízos aos demais licitantes.
11.20.
Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.21.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.22.
Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
11.23.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
11.24.
A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados
e lavrada em ata.
11.25.
No Julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
11.26.

O resultado do certame será divulgado no site da Prefeitura Municipal.

12.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1
A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento
das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
12.2
As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos
de habilitação e as propostas de preços serão registrados em ata, que será assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos demais presentes.
12.3
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
12.4
Os recursos deverão ser encaminhados para o(a) Chefe do Poder Executivo, aos
cuidados da Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolados no setor de licitação
da Prefeitura.
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12.5
O recurso será dirigido ao Chefe do Poder Executivo, por intermédio do Presidente da
Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso.
12.6
Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.7
Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do instrumento de recurso
ou das impugnações aos recursos e aos termos do instrumento convocatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.3.
O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) assinatura prorrogável
na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.
14.4.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação,
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais.

15.DO REAJUSTE
15.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
15.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL) exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

15.2.
O contrato poderá sofrer alteração em conformidade com o art. 65, d, da Lei nº 8.666, em
relação a reequilíbrio econômico financeiro, caso aconteçam as hipóteses previstas na lei.

16.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos a seguir.
16.2
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma FísicoFinanceiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através
de planilha de cálculo detalhada dos itens, indicando data de início e término, acompanhada de
relatório fotográfico, diário da obra e de apresentação de cópias das Certidões Negativas referentes a
obrigações fiscais municipal, estadual, federal; de FGTS e de regularidade Trabalhista do período.
16.3 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
16.4 O recebimento provisório será realizado por setor técnico da Prefeitura Municipal após a entrega
da documentação acima, que procederá a inspeção dos serviços executados, com a finalidade de
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques, revisões finais
que se fizerem necessários.
16.5 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.
16.6 A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;
16.7 No prazo de 10 dias a partir do recebimento provisório, o setor técnico responsável
providenciará o recebimento definitivo, após atestar a execução dos serviços, e comunicará a
empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor dimensionado pela fiscalização, cujo pagamento
ocorrerá dentro do prazo de 20 dias.
16.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).
16.9 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no projeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

17.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigações da contratada
17.1 Executar o contrato conforme especificações do objeto e da proposta apresentada, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
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fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade necessárias.
17.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
17.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
17.4 Utilizar empregados regularmente contratados, conforme legislação trabalhista; habilitados e
com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;
17.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento e cumprir as obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
17.6 Comunicar à Prefeitura Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
17.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações,
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no
trabalho;
17.8 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento
17.9 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
17.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
17.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015
17.13 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
17.14 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;
17.15 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
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pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
17.16 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
17.17 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e
outros fatos relacionados.
17.18 Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
17.19 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
17.20 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos
ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via pública junto à obra.
17.21 Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
17.22 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB
nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.
17.23 Identificar a obra com placa segundo modelo fornecido pelo Município, durante o período de
duração das obras, devendo ser afixadas no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da
autorização para o início dos trabalhos.
17.24
Emitir termo de garantia da obra de no mínimo 05 anos, tanto dos serviços, como dos
materiais empregados na obra.
17.25
Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
17.26
Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta Lei.
17.27
Obrigações estabelecidas no contrato administrativo e todas aquelas decorrentes da Lei
de Licitações nº 8.666 de 1993 e demais legislações pertinentes à matéria.
Obrigações da contratante
17.28
Efetuar ao contratado, nos valores e prazos avençados os pagamentos de acordo com as
condições fixadas neste instrumento.
17.29
Fiscalizar e acompanhar o fiel cumprimento do contrato.
17.30
Emitir a Ordem de Serviço, mediante apresentação de ART da obra.
17.31
Exigir o cumprimento de Instrução Normativa do TCE-MG relativa ao SICOM/OBRAS.
17.32
Solicitar ou determinar os serviços com indicação de local e com antecedência à empresa
para que ela providencie a recomposição no prazo máximo de até 2 (dois) dias após a emissão
de ordem de serviço.
17.33
Constituem também obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA as previstas no
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Edital e Projeto Básico.

18.

DO PAGAMENTO

18.1
O pagamento será realizado de forma parcelada, a partir da conclusão de cada etapa,
conforme Cronograma Físico Financeiro parte integrante do instrumento convocatório, devendo ser
realizado em conformidade com as medições apresentadas e após o recebimento definitivo pela
Prefeitura Municipal.
18.2
Por ocasião do pagamento, deverá o proponente apresentar, em cada ato, cópia das
Certidões Negativas referentes a regularidade fiscal Municipal, Estadual, Federal, de FGTS, e de
regularidade Trabalhista, diário de obra, e relatório fotográfico da obra, para análise do setor técnico
responsável, sendo que a não apresentação implicará o não recebimento da medição, e por
consequência a não realização do pagamento até ocorrer a regularização.
18.3
A empresa contratada emitirá a Nota Fiscal, após autorização da Prefeitura Municipal e
aprovação do boletim de medição acompanhado do ART/CREA/CAU da obra, devendo aguardar o
prazo de até 20 dias da emissão da Nota Fiscal para receber o pagamento.
18.4
No ato de pagamento, o Poder Público realizará a retenção de tributos devidos à
seguridade social e ao fisco, cuja obrigação de retenção esteja prevista em lei.
18.5
Caso seja verificada irregularidade nos documentos apresentados pela empresa, o prazo
para realização do pagamento correrá após a sua regularização.

19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1
Comete infração
licitante/adjudicatário que:

administrativa

nos

termos

da

Lei

nº

8.666,

de

1993,

o

19.1.1
não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;
19.1.2

apresentar documentação falsa;

19.1.3

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5

não mantiver a proposta;

19.1.6

cometer fraude fiscal;

19.1.7

comportar-se de modo inidôneo.

19.2
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.3
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
19.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
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19.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
19.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
19.4

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.5
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.6
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.7
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.
19.8
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
19.9
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

20.DA IMPUGNAÇÃO
20.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação,
pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
20.2.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.3.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da
referida Lei.
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20.4.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@coronelxaviercgaves.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua
Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves no setor de licitação da Prefeitura Municipal.

21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
21.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
21.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
21.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sentido contrário.
21.7.
No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
21.8.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.9.
Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias
à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
21.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.11.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
21.12.

As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão publicadas no Quadro de Aviso
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da Prefeitura Municipal (Mural), Site Oficial do Município, AMM (Diário Oficial dos Municípios
Mineiros), Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE), (podendo ser aplicado o disposto no §
1ºdo art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
21.13.
Caso todas as propostas apresentadas não atendam aos critérios definidos neste Edital,
faculta à Administração rejeitá-las em sua totalidade, anulando o certame, ou fazer uso das
prerrogativas do § 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93.
21.14.
A Comissão Permanente de Licitações poderá a seu critério, suspender a reunião,
sempre que assim julgar necessário e em qualquer fase, a fim de ter melhores condições de analisar
a documentação apresentada, marcando na oportunidade nova data e horário em que voltará a
reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da análise pertinente à
fase prorrogada.
21.15. A visita técnica deverá ser feita por Sócio, Proprietário ou representante devidamente
credenciado pela empresa.
21.16 A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves possibilitará a realização de visita técnica
para conhecimento do local da obra aos interessados, até o dia 30 (trinta) de abril de 2021. A visita
técnica deverá ser agendada no Setor de Licitação, por meio telefone (32) 3357-1235. A visita técnica
do local da obra será facultativa aos licitantes. No entanto, serão de inteira responsabilidade do
contratado eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão de verificação dos locais de instalação e
execução da obra.
21.17
As solicitações de esclarecimento deverão ser encaminhadas por escrito até 48 (quarenta
e oito) horas, em dias úteis, antes da abertura dos envelopes, à Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, situada à Rua Padre Reis, nº. 84, Centro, Coronel
Xavier Chaves ou pelo telefone (32) 3357-1235, no horário de 08h00min ás 12h00min e de 13h00min
as 16h00min de segunda a sexta-feira.
21.18
A cópia deste instrumento convocatório estará disponível aos interessados na Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves, no horário de 08h00min as 12h00min e 13h00min às 16h00min.
Os interessados deverão adquirir o edital em seu inteiro teor, junto à Prefeitura Municipal, ou pelo site
www.coronelxavierchaves.mg.gov.br.

Coronel Xavier Chaves/MG, 16 de abril de 2021

Juliana Jaques Camargos
Presidente da CPL
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
(Processo Licitatório nº 27/2021)

1.

OBJETO
1.1.

1.2.
1.3.

Compreende objeto da licitação a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO
BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG”, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.
O objeto compreenderá a contratação de obra de engenharia para “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS
CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE
CORONEL XAVIER CHAVES/MG”, em grupo único, cujo conjunto de serviços a ser
realizados e quantitativos encontram-se discriminados na planilha anexa a este instrumento.

1.4.
Os quantitativos e respectivos códigos dos itens estão discriminados na planilha de
composição de preços unitários e de custos e memória de cálculo em anexo.
1.5.

O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por meio de
termo aditivo, na forma autorizada pela Lei de Licitações;

1.6.

O regime de execução do contrato será o de execução indireta mediante empreitada por
preço global, cuja execução será realizada conforme as etapas previstas no cronograma físico
financeiro.
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2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação possui como finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO
VICENTE NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.
Para tanto, faz-se necessária a contratação do grupo de serviços arrolados e descritos na
composição de preços unitários.
O regime de execução indireta mediante empreitada por preço global mostra-se adequado para
a presente contratação,

3.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

Para a realização da obra, a contratação de empresa especializada em obra de
engenharia, mediante processo licitatório, sob contratação em regime de execução indireta,
mostra-se como solução adequada.

4.

DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1.
Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitação, na modalidade
tomada de preços.
4.2.
A modalidade tomada de preços mostra-se adequada ao valor do objeto e observa os
requisitos da Lei nº 8666 de 1993.
4.3.
A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
5.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1.
Para participar da licitação, o proponente deverá compreender empresa de engenharia,
devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), e que possua condições técnicas para a realização do
empreendimento.
5.2.
Deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para o cumprimento do contrato.
5.3.

As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico.

6.

VISTORIA FACULTATIVA PARA A LICITAÇÃO

6.1.
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (32) 3357-1235.
6.2.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia 30 (trinta) de abril de 2021.
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6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
6.3.
A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços
decorrentes.
6.4.
A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1.

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.2.
A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da ordem de serviço por setor
responsável da Prefeitura Municipal, que deverá realizar a obra no prazo de execução de 04
(quatro) meses, cujas etapas estão previstas no cronograma de execução anexo.
7.3.
As etapas do empreendimento encontram-se previstas no cronograma físico financeiro e
descritas no memorial descritivo, memorial de cálculos e prancha em anexo.

8.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

8.1.
Executar o contrato conforme especificações do objeto e da proposta
apresentada, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade necessárias.
8.2.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.4.
Utilizar empregados regularmente contratados, conforme legislação trabalhista; habilitados
e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;
8.5.
Responsabilizar-se pelo cumprimento e cumprir as obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
8.6.
Comunicar à Prefeitura Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.7.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
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instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bemestar no trabalho;
8.8.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento
8.9.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
8.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015
8.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
8.14. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;
8.15. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
8.16. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
8.17. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados.
8.18.

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.19. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
8.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação,
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.21. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
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contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
8.22. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa
RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018.
8.23. Identificar a obra com placa segundo modelo fornecido pelo Município, durante o período
de duração das obras, devendo ser afixadas no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da
autorização para o início dos trabalhos.
8.24. Emitir termo de garantia da obra de no mínimo 05 anos, tanto dos serviços, como dos
materiais empregados na obra.
8.25. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
8.26. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta Lei.
9.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1.
Efetuar ao contratado, nos valores e prazos avençados os pagamentos de acordo com as
condições fixadas neste instrumento.
9.2.
Fiscalizar e acompanhar o fiel cumprimento do contrato.
9.3.
Emitir a Ordem de Serviço, mediante apresentação de ART da obra.
9.4.
Exigir o cumprimento de Instrução Normativa do TCE-MG relativa ao SICOM/OBRAS.
9.5.
Solicitar ou determinar os serviços com indicação de local e com antecedência à empresa
para que ela providencie a recomposição no prazo máximo de até 2 (dois) dias após a emissão de
ordem de serviço.
9.6.
Constituem também obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA as previstas no
Edital e Projeto Básico.

10.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. O contrato será fiscalizado e acompanhado pela Secretaria Municipal de
Administração/Obras e Urbanismo do Município de Coronel Xavier Chaves, com apoio do serviço
de engenharia.

11.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma FísicoFinanceiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período,
através de planilha de cálculo detalhada dos itens, indicando data de início e término,
acompanhada de relatório fotográfico, diário da obra e de apresentação de cópias das Certidões
Negativas referentes a obrigações fiscais municipais, estadual, federal; de FGTS e de regularidade
Trabalhista do período.
11.2
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.3
O recebimento provisório será realizado por setor técnico da Prefeitura Municipal após a
entrega da documentação acima, que procederá a inspeção dos serviços executados, com a
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finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques,
revisões finais que se fizerem necessários.
11.4
A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
11.5
A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;
11.6
No prazo de 10 dias a partir do recebimento provisório, o setor técnico responsável
providenciará o recebimento definitivo, após atestar a execução dos serviços, e comunicará a
empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor dimensionado pela fiscalização, cujo
pagamento ocorrerá dentro do prazo de 20 dias.
11.7
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
11.8
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no projeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

12.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, a partir da conclusão de cada etapa,
conforme Cronograma Físico Financeiro parte integrante do instrumento convocatório, devendo
ser realizado em conformidade com as medições apresentadas e após o recebimento definitivo
pela Prefeitura Municipal.
12.2. Por ocasião do pagamento, deverá o proponente apresentar, em cada ato, cópia das
Certidões Negativas referentes a regularidade fiscal Municipal, Estadual, Federal, de FGTS, e de
regularidade Trabalhista, diário de obra, e relatório fotográfico da obra, para análise do setor
técnico responsável, sendo que a não apresentação implicará o não recebimento da medição, e
por consequência a não realização do pagamento até ocorrer a regularização.
12.3. A empresa contratada emitirá a Nota Fiscal, após autorização da Prefeitura Municipal e
aprovação do boletim de medição acompanhado do ART/CREA/CAU da obra, devendo aguardar o
prazo de até 20 dias da emissão da Nota Fiscal para receber o pagamento.
12.4. No ato de pagamento, o Poder Público realizará a retenção de tributos devidos à
seguridade social e ao fisco, cuja obrigação de retenção esteja prevista em lei.
12.5. Caso seja verificada irregularidade nos documentos apresentados pela empresa, o prazo
para realização do pagamento correrá após a sua regularização.
13.

REAJUSTE

13.1
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
13.2
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC
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(ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL) exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.3
O contrato poderá sofrer alteração em conformidade com o art. 65, d, da Lei nº 8.666,
caso seja verificada as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na lei.

14.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1
A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais ou
der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecução total
ou parcial ficará sujeita às sanções a seguir especificadas.
14.2
que:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA

a)
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
contratação;
b)

ensejar o retardamento da execução do objeto;

c)

falhar ou fraudar na execução do contrato;

d)

comportar-se de modo inidôneo; ou

e)

cometer fraude fiscal.

da

14.3
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a)
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
b)
Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega
de material ou execução do serviço ou obra, até o limite de 9.9% correspondente a até 30 (trinta)
dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for
o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.
c)
Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a até 10% (dez por cento) do valor do contrato, acumulável com as demais
sanções legais;
d)
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
e)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.4
Todas essas penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos
sempre ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
14.5

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
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da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
15.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
15.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.
15.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
15.4

As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

16.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1
O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.
16.2
Tal valor foi obtido a partir de planilha orçamentária elaborada a partir da tabela SINAPI e
SETOP, composição de referência, levantado pela engenharia.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
17.1 As despesas com a execução do contrato decorrente da presente licitação correrão por conta
das seguintes dotações orçamentárias:

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
451
1502
2.254
3.3.90.39.00
200
726

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
VIAS URBANAS
REC FINANC MANUT ATIVID GERAIS VIAS URBANAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
100
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE

02.009.000
15
452
1504
2.259

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
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CONTA
FONTE
FICHA

3.3.90.39.00
200
747

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
108
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
208
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
1)
2)
3)
4)
5)

Planilha Orçamentária;
Cronograma Físico – Financeiro;
Memória de Cálculo;
Memorial Descritivo;
Projetos – Prancha

Download dos arquivos: ANEXO VIII do Edital

1) Planilha Orçamentária:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Coronel Xavier Chaves
Projeto: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO
BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.

REFERÊNCIA DE PREÇOS

Responsável Técnico: Renan Medeiro Penna CREA: MG-208418/D

SINAPI 12/2020

Data: 31-03-2021

VALOR TOTAL: R$ 251.089,50
ITEM

1
1.1

FONTE

CÓD.

BDI:
DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

CUSTO
UNITÁRIO
(R$)

26,52%
UNITÁRIO
COM BDI
(R$)

VALOR
TOTAL COM
BDI (R$)

REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIROS
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

16.583,78
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1.1.1

Composição

001

1.1.2

Composição

002

1.1.3

Composição

003

1.1.4

Composição

009

1.1.5

Composição

012

1.2

FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS
BARRACÃO DE OBRA PARA
DEPÓSITO E FERRAMENTARIA
TIPO-I, ÁREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE MOBILIÁRIO
(OBRA DE PEQUENO PORTE,
EFETIVO ATÉ 30 HOMENS),
PADRÃO DEER-MG
LOCAÇÃO DA OBRA
(GABARITO)
REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE TERRENO
COM PLACA VIBRATÓRIA
TAPUME COM TELA DE
POLIETILENO

M2

5,25

R$ 182,33

R$ 230,68

R$ 1.211,07

UN

1,00

R$ 5.126,94

R$ 6.486,60

R$ 6.486,60

M2

366,81

R$ 7,00

R$ 8,86

R$ 3.249,94

M2

366,81

R$ 2,32

R$ 2,94

R$ 1.078,42

M

309,00

R$ 11,66

R$ 14,75

R$ 4.557,75

DEMOLIÇÕES
1.2.1

Composição

004

1.2.2

Composição

011

1.2.3

SINAPI

97629

1.2.4

SINAPI

98534

1.3

REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉMOLDADO DE CONCRETO
INCLUSIVE CARGA
LIMPEZA DO TERRENO,
INCLUSIVE CAPINA,
RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATÉ 20M E
QUEIMA CONTROLADA
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE
FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
PODA EM ALTURA DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

9.704,00

M

284,77

R$ 7,53

R$ 9,53

R$ 2.713,86

M2

260,70

R$ 2,02

R$ 2,56

R$ 667,39

M3

2,28

R$ 84,60

R$ 107,04

R$ 244,05

UN

10,00

R$ 480,45

R$ 607,87

R$ 6.078,70

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1

SINAPI

97094

1.3.2

Composição

010

1.3.3

Composição

013

CONCRETAGEM DE RADIER,
PISO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2017
POLIMENTO MECÂNICO DE
PISO EM CONCRETO COM
NIVELAMENTO A LASER
(NÍVEL ZERO)
GUIA DE MEIO-FIO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO
15X45CM, FORMA EM
MADEIRA, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO

19.792,04

M3

9,52

R$ 396,24

R$ 501,32

R$ 4.772,57

M2

95,19

R$ 14,50

R$ 18,35

R$ 1.746,74

M

128,92

R$ 71,81

R$ 90,85

R$ 11.712,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

1.3.4

Composição

019

1.3.5

SINAPI

93590

1.3.6

SINAPI

101207

1.3.7

SINAPI

93590

1.4

E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
ATERRO COMPACTADO COM
PLACA VIBRATÓRIA
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU
ABERTO, EMOBRAS DE
EDIFICAÇÃO INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª
CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),
FROTA DE 2 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 18 M³, DMT
ATÉ 1 KM E VELOCIDADE
MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3

25,31

R$ 28,25

R$ 35,74

R$ 904,58

M3XK
M

253,10

R$ 0,55

R$ 0,70

R$ 177,17

M3

27,68

R$ 6,47

R$ 8,19

R$ 226,70

M3XK
M

359,85

R$ 0,55

R$ 0,70

R$ 251,90

PAISAGISMO / VEGETAÇÃO

1.4.1

Composição

014

1.4.2

Composição

015

1.4.3

Cotação

004

1.4.4

SINAPI

98510

1.4.5

Cotação

005

1.4.6

SINAPI

98505

1.5

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ ROSA
FORNECIMENTO E PLANTIO
DE ÁRVORE QUARESMEIRA
PORTE MÉDIO ROSA
PLANTIO DE ÁRVORE
ORNAMENTAL COM ALTURA
DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018
FORCENIMENTO E PLANTIO
DE FLOR ESPÉCIE MOREIA
PLANTIO DE FORRAÇÃO.
AF_05/2018

6.243,24

M2

134,58

R$ 16,87

R$ 21,34

R$ 2.871,94

U

4,00

R$ 101,33

R$ 128,20

R$ 512,80

UN

4,00

R$ 72,50

R$ 91,73

R$ 366,92

UNI

8,00

R$ 56,22

R$ 71,13

R$ 569,04

UN

50,00

R$ 25,55

R$ 32,33

R$ 1.616,50

M2

4,48

53,97

68,28

306,04

ESTRUTURAL MURO DE ARRIMO (ESTIMATIVA)

1.5.1

SINAPI

93358

1.5.2

Composição

005

1.5.3

Composição

006

ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016
FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 14MM,
REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

41.773,29

M3

10,67

R$ 53,92

R$ 68,22

R$ 727,91

M3

26,57

R$ 360,16

R$ 455,67

R$ 12.107,15

M2

93,66

R$ 34,32

R$ 43,42

R$ 4.066,72
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1.5.4

Composição

007

1.5.5

Composição

016

1.6

CORTE, DOBRA E MONTAGEM
DE AÇO CA-50/60
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO
SEDS)

KG

2.125,28

R$ 8,68

R$ 10,98

R$ 23.335,57

M2

10,60

R$ 114,53

R$ 144,90

R$ 1.535,94

BANCOS E ESCADA

1.6.1

SINAPI

93358

1.6.2

Composição

017

1.6.3

Composição

016

1.6.4

SINAPI

87878

1.6.5

SINAPI

87529

1.6.6

SINAPI

88483

1.6.7

SINAPI

88487

1.6.8

Composição

005

1.6.9

Composição

006

1.6.10

Composição

007

1.6.11

SINAPI

102073

ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016
APILOAMENTO DO FUNDO DE
VALAS COM SOQUETE
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO
SEDS)
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX
PVA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 14MM,
REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM
DE AÇO CA-50/60
ESCADA EM CONCRETO

15.574,15

M3

2,80

R$ 53,92

R$ 68,22

R$ 191,02

M2

13,98

R$ 15,21

R$ 19,24

R$ 268,98

M2

27,95

R$ 114,53

R$ 144,90

R$ 4.049,96

M2

31,45

R$ 3,24

R$ 4,10

R$ 128,95

M2

31,45

R$ 25,08

R$ 31,73

R$ 997,91

M2

31,45

R$ 3,01

R$ 3,81

R$ 119,82

M2

31,45

R$ 8,56

R$ 10,83

R$ 340,60

M3

0,98

R$ 360,16

R$ 455,67

R$ 446,56

M2

26,51

R$ 34,32

R$ 43,42

R$ 1.151,06

KG

78,08

R$ 8,68

R$ 10,98

R$ 857,32

M3

2,28

R$ 2.434,25

R$ 3.079,81

R$ 7.021,97
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ARMADO MOLDADO IN LOCO,
FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E
LAJE PLANA, FÔRMA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA.
AF_11/2020
1.7

REVESTIMENTO - MUROS

1.7.1

SINAPI

87905

1.7.2

SINAPI

87529

1.7.3

SINAPI

87527

1.7.4

Cotação

002

1.7.5

Composição

032

1.7.6

Composição

033

1.7.7

SINAPI

99814

1.7.8

SINAPI

84645

1.8.

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
FORNECIMENTO DE PEDRA
TIPO MADEIRA
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS)
ASSENTAMENTO DE
REVESTIMENTO TIPO
MADEIRA (MÃO DE OBRA)
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM
JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019
VERNIZ SINTETICO
BRILHANTE, 2 DEMAOS

M2

64,58

R$ 6,22

R$ 7,87

R$ 508,24

M2

64,58

R$ 25,08

R$ 31,73

R$ 2.049,12

M2

64,58

R$ 27,70

R$ 35,05

R$ 2.263,53

M2

64,58

R$ 75,00

R$ 94,89

R$ 6.128,00

M3

0,32

R$ 433,53

R$ 548,50

R$ 177,11

M2

64,58

R$ 17,01

R$ 21,52

R$ 1.389,83

M2

64,58

R$ 1,23

R$ 1,56

R$ 100,74

M2

64,58

R$ 17,71

R$ 22,41

R$ 1.447,24

PINTURA

1.8.1

SINAPI

100722

PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

1.8.2

SINAPI

79464

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

1.9
1.9.1

14.063,81

5.635,02

M2

131,23

R$ 17,05

R$ 21,57

R$ 2.830,63

M2

131,23

R$ 16,89

R$ 21,37

R$ 2.804,39

OUTROS
Cotação

001

FORNECIMENTO DE PEDRA
TIPO GRANITO RÚSTICO
POLIDO PARA ASSENTO DOS
BANCOS

M2

36.605,00
19,52

R$ 222,50

R$ 281,51

R$ 5.495,08
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1.9.2

Composição

034

1.9.3

Composição

022

1.9.4

Composição

020

1.9.5

SINAPI

99839

1.10

ASSENTAMENTO DE GRANITO
INCLUINDO ARGAMASSA
COLANTE PARA
ASSENTAMENTO
LIMPEZA FINAL PARA
ENTREGA DA OBRA
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
GALVANIZADO DIN 2440, D = 1
1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
GUARDA-CORPO DE AÇO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2”
ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2”,
GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

M2

19,52

R$ 33,46

R$ 42,33

R$ 826,35

M2

366,81

R$ 4,55

R$ 5,76

R$ 2.112,83

M

5,52

R$ 105,64

R$ 133,66

R$ 737,80

M

59,01

R$ 354,05

R$ 447,94

R$ 26.432,94

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.10.1

Cotação

006

1.10.2

Cotação

008

1.10.3

SINAPI

91931

1.10.4

Cotação

009

Poste para jardim, estilo colonial,
com base de fixação
quadrada de 25cm, 3,10m de altura,
fabricado em
alumínio fundido, pintura
eletrostática na cor preta, com 02
luminárias em vidro liso e soquete
E-27 e distanciadas
entre si em 1,26m máximo.
Fornecido com 02 lâmpadas
bulbo led de 30W, temperatura de
cor de 6500k, na cor
branca, fluxo luminoso de 3600lm.
Ref. Poste Liverpool
PT251 e lâmpada Empalux ou
equivalentes técnicos.
Projetor embutido para solo, corpo
em alumínio, pintura
eletrostática na cor preta, com vidro
liso e soquete E-27,
nas dimensões 20 x 23cm (diâmetro
x profundidade).
Fornecido com 01 lâmpada PAR38
led de 13W, fluxo
luminoso de 1300lm, temperatura
de cor de 6000k na cor
branca. Ref.: Starlumen ST908 e
lâmpada Empalux ou
equivalentes técnicos.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Relé Fotoelétrico com tampa de
polipropileno com
proteção UV, base em copolimero
polipropileno, gaxeta
em PVC, pinos em latão
estanhados, com contato
normalmente fechado (NF), com
filtro de tempo, 220V,
suporta cargas de 500VA para
lâmpadas de led. Fornecido
com suporte para fixação Ref.:
Exatron LUXON 0FL ou

82.192,67

UN

9,00

R$ 3.737,22

R$ 4.728,33 R$ 42.554,97

UN

8,00

R$ 97,21

R$ 122,99

R$ 983,92

M

33,00

R$ 8,55

R$ 10,82

R$ 357,06

UN

2,00

R$ 20,82

R$ 26,34

R$ 52,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

equivalente técnico.

1.10.5

Composição

035

1.10.6

Cotação

010

1.10.7

Composição

025

1.10.8

Composição

026

1.10.9

SINAPI

91930

1.10.10

Composição

027

1.10.11

Composição

028

1.10.12

Cotação

015

1.10.13

SINAPI

91868

1.10.14

SINAPI

91905

1.10.15

Composição

029

1.10.16

SINAPI-I

1099

CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO,
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X
50 X 60 CM, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO,
REATERRO E BOTA-FORA
Tampa em ferro fundido nas
dimensões 640x564mm para
caixa de inspeção MODELO
PADRÃO CEMIG (ZA)
DUTO CORRUGADO EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE),
PARA PROTEÇÃO DE CABOS
SUBTERRÂNEOS DN 30 MM
(1.1/4")
DUTO CORRUGADO EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE),
PARA PROTEÇÃO DE CABOS
SUBTERRÂNEOS DN 40 MM
(1.1/2")
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA PARA MEDIDOR
POLIFÁSICO CONFORME
PADRÕES CEMIG TIPO CM-2

DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE
40A
Poste de aço carbono, zincagem por
imersão a quente,
conforme NBR 6323. modelo da
concessionária CEMIG
tipo PA-4, fornecido juntamente
com isolador tipo roldana.
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO LEVE,
INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20
(3/4")
CABECOTE PARA ENTRADA
DE LINHA DE ALIMENTACAO

UN

11,00

R$ 174,60

R$ 220,90

R$ 2.429,94

PÇ

11,00

R$ 258,24

R$ 326,73

R$ 3.594,03

M

275,00

R$ 18,87

R$ 23,87

R$ 6.564,25

M

20,00

R$ 19,46

R$ 24,62

R$ 492,40

M

940,00

R$ 7,60

R$ 9,62

R$ 9.042,80

UN

1,00

R$ 248,88

R$ 314,88

R$ 314,88

UN

1,00

R$ 41,75

R$ 52,82

R$ 52,82

CJ

1,00

R$
11.991,00

R$
15.171,01

R$ 15.171,01

M

3,00

R$ 9,20

R$ 11,64

R$ 34,92

UN

2,00

R$ 12,21

R$ 15,45

R$ 30,90

M

3,00

R$ 15,80

R$ 19,99

R$ 59,97

UN

1,00

R$ 4,81

R$ 6,09

R$ 6,09
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1.10.17

Composição

030

1.10.18

Composição

031

1.10.19

Cotação

019

1.10.20

Composição

023

1.10.21

Composição

024

1.11

PARA ELETRODUTO, EM LIGA
DE ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO
POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/4"
ATERRAMENTO COMPLETO,
COM HASTES COPPERWELD
5/8" X 2,40
M
CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E REATERRO
Caixa metálica nas dimensões
150x150x75mm (AxLxP)
com tampa cega e parafusos para
fixação da tampa. Ref.:
CEMAR ou equivalente técnico.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
COM TIJOLO CERÂMICO
FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO
REBOCO COM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM,
APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO

UN

1,00

R$ 100,19

R$ 126,76

R$ 126,76

M

3,00

R$ 12,44

R$ 15,74

R$ 47,22

UN

1,00

R$ 83,23

R$ 105,30

R$ 105,30

M2

2,50

R$ 31,84

R$ 40,28

R$ 100,70

M2

2,50

R$ 22,15

R$ 28,02

R$ 70,05

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESTIMATIVA)

1.11.1

Composição

018

1.11.2

SINAPI

89353

1.11.3

Composição

021

1.11.4

SINAPI-I

11762

1.11.5

SINAPI

95634

CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E BOTA-FORA
REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA. AF_12/2014
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") ,
INCLUSIVE CONEXÕES
TORNEIRA CROMADA COM
BICO PARA JARDIM/TANQUE
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)
KIT CAVALETE PARA
MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SOLDÁVEL DN 20 (½")
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

3.922,50

UN

10,00

R$ 90,52

R$ 114,53

R$ 1.145,30

UN

10,00

R$ 38,63

R$ 48,87

R$ 488,70

M

80,00

R$ 14,71

R$ 18,61

R$ 1.488,80

UN

10,00

R$ 50,19

R$ 63,50

R$ 635,00

UN

1,00

R$ 130,18

R$ 164,70

R$ 164,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
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2) Cronograma Físico-Financeiro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
CEP 36.330-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CGC Nº 18.557.546/0001-03
Correio Eletrônico – contabilidade@coronelxavierchaves.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

DATA:

TIPO DE OBRA: REFORMA
META/
AGRUP
ADOR
1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

VALOR

PESO

DESCRIÇÃO

R$

%

REQUALIFIC
AÇÃO DE
CANTEIROS
INSTALAÇÕ
ES INICIAIS
DA OBRA
DEMOLIÇÕE
S
PAVIMENTA
ÇÃO
PAISAGISM
O/VEGETAÇ
ÃO
ESTRUTURA
L MURO
ARRIMO
(ESTIMATIV
A)

R$
251.089,5
0

100,00%

R$
16.583,78

6,60%

BANCOS
E
ESCADA
REVESTI
MENTO
MUROS
PINTUR
A
OUTROS
INSTALA
ÇÕES
ELÉTRIC
AS
INSTALA
ÇÕES
HIDRÁU
LICAS
(ESTIMA
TIVA)
Total
(%):
Total
(R$):

R$
9.704,00
R$
19.792,04

3,86%
7,88%

R$
6.243,24

2,49%

R$
41.773,29

16,64%

R$
15.574,15

6,20%

R$
14.063,81

5,60%

R$
5.635,02
R$
35.605,00

MÊS 1
PARCELA
(%)

MÊS 2
ACUM
(%)

R$
3.922,50

1,56%

R$
251.089,5
0

100,00%

PARCELA
(%)

MÊS 3

ACUM (%)

PARCELA
(%)

MÊS 4
ACUM
(%)

PARCELA
(%)

ACUM
(%)

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25,00

25,00

100,00

100,00

25,00

50,00

-

25,00

25,00

14,18%

32,73%

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

-

2,24%

R$
82.192,67

mar/21

CORONEL XAVIER CHAVES

75,00

50,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

-

-

75,00

75,00

25,00

100,00

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

100,00

100,00

25,00

25,00

25,00

50,00

25,00

75,00

25,00

100,00

25,00

25,00

25,00

50,00

25,00

75,00

25,00

100,00

R$
57.546,82

22,91%

R$
72.528,0
1

29,00%

R$
63.207,9
1

25,17%

R$
57.806,77
%

23,02%
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3) Memória de Cálculo:

MEMÓRIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Coronel Xavier Chaves
Projeto: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO
BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.
Responsável Técnico: Renan Medeiro Penna CREA: MG-208418/D

REFERÊNCIA DE PREÇOS
SINAPI 12/2020

Data: 31-03-2021
BDI:
ITEM

FONTE

CÓD.

1

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

26,52%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIROS

1.2

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1.1

Composição

001

1.1.2

Composição

002

1.1.3

Composição

003

1.1.4

Composição

009

1.1.5

Composição

012

FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS
BARRACÃO DE OBRA PARA
DEPÓSITO E FERRAMENTARIA
TIPO-I, ÁREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE MOBILIÁRIO
(OBRA DE PEQUENO PORTE,
EFETIVO ATÉ 30 HOMENS),
PADRÃO DEER-MG
LOCAÇÃO DA OBRA
(GABARITO)
REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE TERRENO
COM PLACA VIBRATÓRIA
TAPUME COM TELA DE
POLIETILENO

1.2

M2

5,25

comp. X larg (1,50m X 3,50m) =

UN

1,00

1 unidade

M2

366,81

áreas - canteiro 1 - 212,29m2 + canteiro 2 154,52m2 =

M2

366,81

áreas - canteiro 1 - 212,29m2 + canteiro 2 154,52m2 =

M

309,00

comp. - canteiro 1 (68,00+6,00+68,00+4,00+4,00)m + canteiro
2 - (71,00+71,00+8,50+8,50)m =

DEMOLIÇÕES
1.2.1

Composição

004

1.2.2

Composição

011

1.2.3

SINAPI

97629

1.2.4

SINAPI

98534

REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉMOLDADO DE CONCRETO
INCLUSIVE CARGA
LIMPEZA DO TERRENO,
INCLUSIVE CAPINA,
RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATÉ 20M E
QUEIMA CONTROLADA
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE
FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
PODA EM ALTURA DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO DE

M

284,77

canteiro 01 - 149,60m + canteiro 02 135,17m=

M2

260,70

canteiro 01 - 156,74m2 + canteiro 02 103,96m2=

M3

2,28

escada 01 - área x largura x 2 (0,95m2 x
1,20m) x 2 =

UN

10,00

árvore a ser removida
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TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018
1.3

PAVIMENTAÇÃO

1.3.1

SINAPI

97094

1.3.2

Composição

010

1.3.3

Composição

013

1.3.4

Composição

019

1.3.5

SINAPI

93590

1.3.6

SINAPI

101207

1.3.7

SINAPI

93590

1.4

CONCRETAGEM DE RADIER,
PISO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2017
POLIMENTO MECÂNICO DE
PISO EM CONCRETO COM
NIVELAMENTO A LASER
(NÍVEL ZERO)
GUIA DE MEIO-FIO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO
15X45CM, FORMA EM
MADEIRA, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
ATERRO COMPACTADO COM
PLACA VIBRATÓRIA
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU
ABERTO, EMOBRAS DE
EDIFICAÇÃO INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª
CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),
FROTA DE 2 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 18 M³, DMT
ATÉ 1 KM E VELOCIDADE
MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3

9,52

comp. Médio x larg. X espessura - canteiro
01 - (7,19+9,55/ 2)m x 3,04m x 0,10m +
(9,80 x 2,96)m x 0,10m + canteiro 02 - (7,34
x 2,85)m x 0,10m + (7,05+8,94 / 2)m x
2,48m x 0,10m =

M2

95,19

comp. Médio x larg. - canteiro 01 (7,19+9,55/ 2)m x 3,04m + (9,80 x 2,96)m
+ canteiro 02 - (7,34 x 2,85)m + (7,05+8,94
/ 2)m x 2,48m =

M

128,92

canteiro 01 (16,92+0,72+0,57+0,53+1,39+1,16+17,52)m
+
(11,07+0,99+0,56+0,91+0,68+0,98+1,53+10
,95)m + canteiro 02 (10,01+7,85+5,52+0,17+0,43+13,42+3,74+6
,10)m +
(5,16+0,51+0,64+1,80+1,72+1,96+3,41)m=

M3

25,31

folha 09 - CANTEIRO 01 - aterro - área
seção x comp. Médio (1,227m2 x (14,49m +
12,15m /2) + CANTEIRO 02 - (0,89m2
x (11,06m + 9,09m /2)

M3XK
M

253,10

TRANSPORTE ATERRO - volume x km
(25,31m3 x 10km)

M3

27,68

folha 09 - CANTEIRO 01 - corte - área
seção x comp. Médio (2,04m2 x (7,19m +
9,53m /2) + CANTEIRO 02 - (1,33m2 x
(7,01m + 8,97m /2)

M3XK
M

359,85

BOTA FORA - TRANSPORTE
ESCAVAÇÃO - volume + empolamento x
km (27,68m3 + 30% x 10km)

PAISAGISMO / VEGETAÇÃO

1.4.1

Composição

014

1.4.2

Composição

015

1.4.3

Cotação

004

1.4.4

SINAPI

98510

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ ROSA
FORNECIMENTO E PLANTIO
DE ÁRVORE QUARESMEIRA
PORTE MÉDIO ROSA
PLANTIO DE ÁRVORE
ORNAMENTAL COM ALTURA

M2

134,58

áreas - canteiro 01 (44,04+8,93+7,27+31,49)m2 + canteiro 02
-(18,00+3,17+7,33+4,08+17,38+9,53)m2 =

U

4,00

conforme projeto arquitetônico =

UN

4,00

conforme projeto arquitetônico =

UNI

8,00

soma = ipê + quaresmeira
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1.4.5

Cotação

005

1.4.6

SINAPI

98505

1.5

DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018
FORCENIMENTO E PLANTIO
DE FLOR ESPÉCIE MOREIA
PLANTIO DE FORRAÇÃO.
AF_05/2018

UN

50,00

conforme projeto arquitetônico =

M2

4,48

ESTIMATIVA

ESTRUTURAL MURO DE ARRIMO (ESTIMATIVA)

1.5.1

SINAPI

93358

1.5.2

Composição

005

1.5.3

Composição

006

1.5.4

Composição

007

1.5.5

Composição

016

1.6

ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016
FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 14MM,
REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM
DE AÇO CA-50/60
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO
SEDS)

M3

10,67

sapata corrida - comp. X larg. X alt (53,33 x
1,00 x 0,20)m =

M3

26,57

comp. X larg. X alt média - sapata corrida
(53,33 x 1,00 x 0,20)m + muro (53,33 x
0,20 x 1,50) =

M2

93,66

comp. X alt média - sapata corrida (53,33 +
1,00 + 1,00)m x 0,20m + muro (53,33 + 0,20
+ 0,20)m x 1,50m =

KG

2.125,28

estimativa

M2

10,60

comp. X alt (53,33 x 0,20)m =

BANCOS E ESCADA

1.6.1

SINAPI

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

2,80

1.6.2

Composição

017

APILOAMENTO DO FUNDO DE
VALAS COM SOQUETE

M2

13,98

1.6.3

1.6.4

Composição

SINAPI

016

87878

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO
SEDS)
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL.

M2

M2

comp. X larg. X profund. - banco 01 (6+1,87+0,6+1,6+5,73+0,6)m x 0,20m x
0,20m + banco 02 (8,20+1,25+0,6+1,85+8,80+0,6)m x 0,20m x
0,20m + banco 03 (6,00+0,60+6,60+1,60+0,6+1,00) x 0,20m x
0,20m + banco 04 (5,88+0,60+5,60+1,40+0,60+1,70)m x
0,20m x 0,20m =
banco 01 -(6+1,87+0,6+1,6+5,73+0,6)m x
0,20m + banco 02 (8,20+1,25+0,6+1,85+8,80+0,6)m x 0,20m
+ banco 03 (6,00+0,60+6,60+1,60+0,6+1,00) x 0,20m +
banco 04 (5,88+0,60+5,60+1,40+0,60+1,70)m x
0,20m =

27,95

banco 01 -(6+1,87+0,6+1,6+5,73+0,6)m x
0,40m + banco 02 (8,20+1,25+0,6+1,85+8,80+0,6)m x 0,40m
+ banco 03 (6,00+0,60+6,60+1,60+0,6+1,00)mx 0,40m
+ banco 04 (5,88+0,60+5,60+1,40+0,60+1,70)m x
0,40m =

31,45

banco 01 -(6+1,87+0,6+1,6+5,73+0,6)m x
0,45m + banco 02 (8,20+1,25+0,6+1,85+8,80+0,6)m x 0,45m
+ banco 03 (6,00+0,60+6,60+1,60+0,6+1,00) x 0,45m +
banco 04 -
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AF_06/2014

1.6.5

SINAPI

87529

1.6.6

SINAPI

88483

1.6.7

SINAPI

88487

1.6.8

Composição

005

1.6.9

Composição

006

1.6.10

Composição

007

1.6.11

SINAPI

102073

1.7

(5,88+0,60+5,60+1,40+0,60+1,70)m x
0,45m =

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX
PVA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

FORMA E DESFORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 14MM,
REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM
DE AÇO CA-50/60
ESCADA EM CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO,
FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E
LAJE PLANA, FÔRMA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA.
AF_11/2020

M2

31,45

conforme item ''chapisco em alvenaria....'' =

M2

31,45

conforme item ''massa única....'' =

M2

31,45

conforme item ''aplicação de fundo
selador....'' =

0,98

assentos - banco 1 -(4,56m2 x 0,05m) +
banco 2 -(6,03m2 x 0,05m) + banco 3 (4,56m2 x 0,05m) + banco 4 -(4,37m2 x
0,05m) =

M2

26,51

entorno - banco 01 (6+1,87+0,6+1,6+5,73+0,6)m x 0,10m +
banco 02 (8,20+1,25+0,6+1,85+8,80+0,6)m x 0,10m
+ banco 03 (6,00+0,60+6,60+1,60+0,6+1,00) x 0,10m +
banco 04 (5,88+0,60+5,60+1,40+0,60+1,70)m x
0,10m + assento (4,56+6,03+4,56+4,37)m2
=

KG

78,08

estimativa

M3

2,28

escada 01 - área x largura x 2 (0,95m2 x
1,20m) x 2 =

M3

REVESTIMENTO - MUROS

1.7.1

SINAPI

87905

1.7.2

SINAPI

87529

1.7.3

SINAPI

87527

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

M2

64,58

muros entorno patamar canteiro 01 +
canteiro 02 + mureta rampa =
(2,95+7,06+3,78+12,13)m x 1,30m +
(9,11+3,07+6,85+2,34)m x 1,30m + 3,10m²

M2

64,58

conforme item chapisco

M2

64,58

conforme item chapsico
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1.7.4

Cotação

002

1.7.5

Composição

032

1.7.6

Composição

033

PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
FORNECIMENTO DE PEDRA
TIPO MADEIRA
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS)
ASSENTAMENTO DE
REVESTIMENTO TIPO
MADEIRA (MÃO DE OBRA)

M2

64,58

conforme item chapisco

M3

0,32

conforme item chapsico

M2

64,58

conforme item chapsico

M2

64,58

muros entorno patamar canteiro 01 +
canteiro 02 + mureta rampa =
(2,95+7,06+3,78+12,13)m x 1,30m +
(9,11+3,07+6,85+2,34)m x 1,30m + 3,10m²

M2

64,58

conforme item chapisco

1.7.7

SINAPI

99814

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM
JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019

1.7.8

SINAPI

84645

VERNIZ SINTETICO
BRILHANTE, 2 DEMAOS

M2

131,23

comp. X alt. X lados - guarda corpo
canteiro 01+ canteiro 02 (3,04+7,19+3,78+12,13+2,96)m +
(2,65+9,12+3,07+7,05+2,34)m x 1,10mx 2
lados + corrimão escada 01 + escada 02 3,16m x 1,10m x 2 x 2 lados =

M2

131,23

conforme item '' pintura com tinta.......'' =

M2

19,52

conforme projeto arquitetônico - áreas
(4,56+6,03+4,56+4,37)m2 =

M2

19,52

IGUAL ITEM 1.9.1

M2

366,81

áreas - canteiro 1 - 212,29m2 + canteiro 2 154,52m2 =

M

5,52

comp. X 2 um - escada 3,16m x 2un =

M

59,01

comp. - guarda corpo
(3,02+7,19+3,78+12,12+3,0+3,0)m +
(2,76+2,76+9,06+3,07+7,01+2,24)m =

1.8.

PINTURA

1.8.1

SINAPI

100722

PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

1.8.2

SINAPI

79464

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

1.9

OUTROS

1.9.1

Cotação

001

1.9.2

Composição

034

1.9.3

Composição

022

1.9.4

Composição

020

1.9.5

SINAPI

99839

1.10

1.10.1

FORNECIMENTO DE PEDRA
TIPO GRANITO RÚSTICO
POLIDO PARA ASSENTO DOS
BANCOS
ASSENTAMENTO DE GRANITO
INCLUINDO ARGAMASSA
COLANTE PARA
ASSENTAMENTO
LIMPEZA FINAL PARA
ENTREGA DA OBRA
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
GALVANIZADO DIN 2440, D = 1
1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
GUARDA-CORPO DE AÇO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2”
ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2”,
GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cotação

006

Poste para jardim, estilo colonial,
com base de fixação
quadrada de 25cm, 3,10m de altura,
fabricado em
alumínio fundido, pintura

UN

9,00

conforme projeto elétrico =
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1.10.2

Cotação

008

1.10.3

SINAPI

91931

1.10.4

Cotação

009

1.10.5

Composição

035

1.10.6

Cotação

010

1.10.7

Composição

025

1.10.8

Composição

026

1.10.9

SINAPI

91930

eletrostática na cor preta, com 02
luminárias em vidro liso e soquete
E-27 e distanciadas
entre si em 1,26m máximo.
Fornecido com 02 lâmpadas
bulbo led de 30W, temperatura de
cor de 6500k, na cor
branca, fluxo luminoso de 3600lm.
Ref. Poste Liverpool
PT251 e lâmpada Empalux ou
equivalentes técnicos.
Projetor embutido para solo, corpo
em alumínio, pintura
eletrostática na cor preta, com vidro
liso e soquete E-27,
nas dimensões 20 x 23cm (diâmetro
x profundidade).
Fornecido com 01 lâmpada PAR38
led de 13W, fluxo
luminoso de 1300lm, temperatura
de cor de 6000k na cor
branca. Ref.: Starlumen ST908 e
lâmpada Empalux ou
equivalentes técnicos.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Relé Fotoelétrico com tampa de
polipropileno com
proteção UV, base em copolimero
polipropileno, gaxeta
em PVC, pinos em latão
estanhados, com contato
normalmente fechado (NF), com
filtro de tempo, 220V,
suporta cargas de 500VA para
lâmpadas de led. Fornecido
com suporte para fixação Ref.:
Exatron LUXON 0FL ou
equivalente técnico.
CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO,
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X
50 X 60 CM, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO,
REATERRO E BOTA-FORA
Tampa em ferro fundido nas
dimensões 640x564mm para
caixa de inspeção MODELO
PADRÃO CEMIG (ZA)
DUTO CORRUGADO EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE),
PARA PROTEÇÃO DE CABOS
SUBTERRÂNEOS DN 30 MM
(1.1/4")
DUTO CORRUGADO EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE),
PARA PROTEÇÃO DE CABOS
SUBTERRÂNEOS DN 40 MM
(1.1/2")
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA

UN

8,00

conforme projeto elétrico =

M

33,00

conforme projeto elétrico = cor
azul(10,00m) + cor preto (20,00m)+ cor
verde (3,00m) =

UN

2,00

conforme projeto elétrico =

UN

11,00

conforme projeto elétrico =

PÇ

11,00

conforme projeto elétrico =

M

275,00

conforme projeto elétrico =

M

20,00

conforme projeto elétrico = cor
amarela(310,00 + 330,00)m + cor preto
(10,00m)+ cor verde (125+165)m =

M

940,00

conforme projeto elétrico = formato A1
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CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.10.10

Composição

027

1.10.11

Composição

028

1.10.12

Cotação

015

1.10.13

SINAPI

91868

1.10.14

SINAPI

91905

1.10.15

Composição

029

1.10.16

SINAPI-I

1099

1.10.17

Composição

030

1.10.18

Composição

031

1.10.19

Cotação

019

1.10.20

Composição

023

1.10.21

Composição

024

CAIXA PARA MEDIDOR
POLIFÁSICO CONFORME
PADRÕES CEMIG TIPO CM-2

DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE
40A
Poste de aço carbono, zincagem por
imersão a quente,
conforme NBR 6323. modelo da
concessionária CEMIG
tipo PA-4, fornecido juntamente
com isolador tipo roldana.
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO LEVE,
INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20
(3/4")
CABECOTE PARA ENTRADA
DE LINHA DE ALIMENTACAO
PARA ELETRODUTO, EM LIGA
DE ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO
POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/4"
ATERRAMENTO COMPLETO,
COM HASTES COPPERWELD
5/8" X 2,40
M
CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E REATERRO
Caixa metálica nas dimensões
150x150x75mm (AxLxP)
com tampa cega e parafusos para
fixação da tampa. Ref.:
CEMAR ou equivalente técnico.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
COM TIJOLO CERÂMICO
FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO
REBOCO COM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM,

UN

1,00

conforme projeto elétrico = formato A1

UN

1,00

conforme projeto elétrico =

CJ

1,00

conforme projeto elétrico =

M

3,00

conforme projeto elétrico =

UN

2,00

conforme projeto elétrico =

M

3,00

conforme projeto elétrico =

UN

1,00

conforme projeto elétrico =

UN

1,00

conforme projeto elétrico =

M

3,00

conforme projeto elétrico =

UN

1,00

conforme projeto elétrico =

M2

2,50

conforme projeto elétrico =

M2

2,50

conforme projeto elétrico =
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APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO
1.11

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESTIMATIVA)

1.11.1

Composição

018

1.11.2

SINAPI

89353

1.11.3

Composição

021

1.11.4

SINAPI-I

11762

1.11.5

SINAPI

95634

CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA,
TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E BOTA-FORA
REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA. AF_12/2014
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") ,
INCLUSIVE CONEXÕES
TORNEIRA CROMADA COM
BICO PARA JARDIM/TANQUE
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)
KIT CAVALETE PARA
MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SOLDÁVEL DN 20 (½")
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN

10,00

estimativa

UN

10,00

estimativa

M

80,00

estimativa

UN

10,00

estimativa

UN

1,00

estimativa

4) Memorial Descritivo
Este memorial descritivo tem por objetivo destacar os elementos significativos referentes ao projeto de
reforma dos canteiros centrais da Rua São Vicente na cidade de Coronel Xavier Chaves. O projeto consta
com a construção de patamares divididos em dois níveis, um no nível superior da rua, e outro no nível
inferior. Nesses patamares serão instalados bancos e postes, além do trabalho de paisagismo. As
escadas existentes também serão demolidas e refeitas, com instalação de guarda corpo, corrimão e
também instalação de iluminação.
A locação do canteiro sofrerá uma alteração no nível inferior da rua, pois a calçada será ampliada em um
uma largura de 40cm em quase toda a extensão do canteiro, conforme consta em projeto. Inclusive as
áreas de obra apresentadas já constam com o desconto dos 40cm removidos da área do canteiro.
Os níveis e áreas de todo o projeto também podem vir a ter alterações, uma vez que está em execução
um projeto anterior de nova pavimentação da rua, e também execução de acessibilidade através de
rampas. O mesmo ainda não foi finalizado, portanto os níveis, e áreas serão ajustados de acordo com o
novo calçamento.
A seguir serão detalhados alguns elementos e processos construtivos para execução do projeto de
reforma dos canteiros da Rua São Vicente.

1) INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:
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1.1)FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS: A placa de obra deve possuir o layout
de acordo com modelo especificado em planilha orçamentária, seguindo as dimensões de 2,00x1,125M e
confeccionada em chapa de aço galvanizada, pintada com tinta automotiva, instalada em base de
madeira.

1.2) BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2,
EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE,
EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG: Deverá ser implantado barracão de obra em local
estratégico próximo à locação da obra, para guarda de equipamentos e materiais, conforme Projeto
Padrão DEOP.

1.3,) LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO): Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas
corridas pontaletadas: O gabarito deve ser fixado de maneira precisa, efetuando seu alinhamento e
nivelamento de acordo com as especificações de projeto. A construção das peças deve ser feita com
madeira de boa qualidade, fixadas em pontaletes rígidos. Qualquer erro de locação que implique em
prejuízos à execução da obra será de responsabilidade única e exclusiva da empresa executora. A
locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos
adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente
definidas para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir
da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por
meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se
hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da
locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. Para a locação do terreno e do
imóvel é necessário o serviço de topógrafo agrimensor. A locação de obra, utilizando gabarito de tábuas
corridas pontaletadas a cada 2,00m deverá ser medida em metros (m).

1.4) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA: O aterro deve ser
com material de 1ª qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecânico com placa vibratória, de
modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme. Nos pontos que o terreno se apresentar
muito mole, será necessário proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se
por material mais resistente.
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1.5) TAPUME COM TELA DE POLIETILENO: O local da obra deve ser isolado com tela de polietileno de
modo a coibir o acesso de pessoas não autorizadas, priorizando a segurança. Deve haver um controle de
acesso ao local dos trabalhos.

2)DEMOLIÇÕES
Antes do início dos serviços, a contratada procederá a um detalhado exame e levantamento da
edificação. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construção da edificação, as condições das construções da edificação, as condições das
construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros. As linhas de
abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais
deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas
concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais serão tomadas, se existirem instalações
elétricas, antenas de radiodifusão e para-raios nas proximidades. Os serviços de demolição deverão ser
iniciados pelas partes superiores da edificação, evitando o lançamento do produto da demolição em queda
livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso
durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão
convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização. A demolição manual será
executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. A demolição
mecânica será executada com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as
recomendações dos fabricantes. A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações
da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução
dos serviços acima discriminados.
As retiradas, demolições e remoções serão conforme projeto arquitetônico com os devidos cuidados para
não afetar as partes que deverão ser preservadas, sendo necessária a orientação da fiscalização antes do
início dos serviços.

2.1) REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA: Será demolido o
meio fio de concreto, conforme definido em projeto.

2.2) LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M
E QUEIMA CONTROLADA: Será executado antes da marcação das obras, retirando todo e quaisquer
material indesejável. Competirá ao empreiteiro executar a limpeza da área para permitir que seja
executada a obra em perfeitas condições. Em caso de dúvida quanto a remoção de qualquer elemento
existente (vegetação, pedras) deverá e executante consultar o responsável técnico pelo projeto
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2.3) DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017: Será demolido o piso de concreto, conforme definido em projeto.

2.4) PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018: Deverão der removidos os troncos de árvores existentes, assim como
pequenos arbustos existentes.

3)PAVIMENTAÇÃO
3.1) CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA
DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017: Preparo mecânico com
betoneira 600 L. AF_09/2017: O concreto deverá ser adensado até o limite ideal, de modo a eliminar a
presença de bolsas de ar indesejáveis no interior da massa, proporcionando a perfeita aderência entre os
agregados e a matriz. O adensamento do concreto deverá ser feito por vibradores do tipo imersão, com
acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada
frente de trabalho, ficando um de reserva. Deve-se evitar ao máximo o contato dos vibradores com as
formas e armaduras, assim como vibração excessiva, que possa causar segregação e exsudação. Não
será permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo ser tomados todos os cuidados relativos a
tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da agulha, assim como a conservação da
armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou
combinação de métodos aprovados pela Fiscalização. A contratada deverá ter todos os equipamentos e
materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da
concretagem.

3.2) POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO):
A etapa seguinte a concretagem é a do polimento mecânico do piso de alta resistência com acabadora de
piso tipo helicóptero, essencial para se obtiver o resultado esperado de superfície plana e lisa e deve ser
iniciada quando o concreto estiver no estágio de “pega”. Nos cantos e bordas, onde não for possível a
utilização

do

equipamento

mecânico,

deve-se

proceder

o

serviço

manualmente

através

de

desempenadeira metálica.

3.3) GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM,
FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): Para o assentamento dos
meios fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente
regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas
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soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias
orgânicas. Devem estar, também, sem umidade excessiva. Para efeito de compactação, o solo deve estar
no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de
Proctor Normal. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. Os meios-fios moldados
in loco devem ser executados sobre uma base de brita previamente regularizada. Devem ser executadas
juntas de dilatação a intervalos de 12,0m, preenchidas com argamassa asfáltica.

3.4) ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA: O aterro deve ser com material de 1ª
qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecânico com placa vibratória, de modo a construir
uma superfície firme e de resistência uniforme. Nos pontos que o terreno se apresentar muito mole, será
necessário proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais
resistente.

3.5) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: Transporte de
material de qualquer categoria, em caminhão basculante, distância de até 30 km, não exceder a carga
máxima do caminhão. O veículo deve estar devidamente sinalizado, com a indicação da carga que leva, e
obedecer sempre aos limites de velocidade das vias percorridas. A carga deve ser rigorosamente coberta,
evitando-se assim a descarga de poeira no ar e sujeiras nas vias. Executar o transporte do material para o
bota-fora.

3.6) ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020: As escavações serão feitas de forma manual e
convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para
a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário e
indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às
constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações,
salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização.

4) PAISAGISMO
4.1) PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018: O solo local deverá ser previamente escarificado
(manual ou mecanicamente) numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser
recoberto por uma camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

nivelado antes da colocação das placas de grama. As placas de grama devem ser perfeitamente
justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no
mínimo 0,90m² de grama por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio.

4.2) PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU
IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018: FORNECIMENTO DE MUDAS: A empresa deverá fornecer mudas em
perfeitas condições fitossanitárias, devendo adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a
garantir não só a integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais.
Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das
mudas e manuseio das mesmas. As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes
critérios Arbustos – com porte e copa simétrica e uniforme. As espécies nativas deverão ser de
procedência de viveiros; Forrações: Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade
fitossanitária além de estarem bem enraizadas. PÓS PLANTIO :Após o plantio, todo o jardim deve ser
abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação e
sim nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde. Durante os primeiros 60 dias após o final do plantio
deve se fazer; Limpeza de pragas e substituição das espécies mortas e doentes; Desinfecção
fitossanitária Adubação de cobertura com adubo químico (50gr/m2 de NPK 10.10.10) e orgânico (50grm2
de torta de mamona.) Manutenção e adubação: Para que o projeto de paisagismo possa atingir sua forma
plena, sem riscos de descaracterização é preciso acompanhar cada etapa de se desenvolvimento,
suprindo as plantas em todas as suas necessidades básicas. A manutenção de um jardim consiste nas
seguintes operações: Irrigações iniciais dirias e abundantes (durante o primeiro mês), sempre nos
períodos do dia de menor insolação) horários mais frescos do dia). Irrigar até atingir uma profundidade de
20cm. Molhando inclusive as folhas. Não usar jato forte de água diretamente nas plantas, utilizar bico
aspersor O solo deverá manter-se úmido durante todo o dia, evitando-se que haja acumulo de água, o que
pode ser extremamente prejudicial para as plantas, causando maior incidência de doenças realizar o
manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e doenças de acordo com a necessidade

5) ESTRUTURAL MURO DE ARRIMO
5.1) ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016: As escavações serão feitas de forma manual e convenientemente isoladas, escoradas,
adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará
apenas o movimento de terra estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços de
fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser
removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da
Fiscalização.
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5.2) FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO: O concreto deverá ser adensado até o
limite ideal, de modo a eliminar a presença de bolsas de ar indesejáveis no interior da massa,
proporcionando a perfeita aderência entre os agregados e a matriz. O adensamento do concreto deverá
ser feito por vibradores do tipo imersão, com acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a
disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando um de reserva. Deve-se evitar ao
máximo o contato dos vibradores com as formas e armaduras, assim como vibração excessiva, que possa
causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo ser
tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da
agulha, assim como a conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto
deverá ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela Fiscalização. A contratada
deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto,
disponíveis e prontos para uso no início da concretagem
5.3) FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO: A execução das fôrmas deverá obedecer aos itens 9 e 11 da NBR6118 e a NBR-8.800. As fôrmas serão usadas onde houver necessidade de conformação do concreto
segundo os perfis de projeto, ou de impedir sua contaminação por agentes agressivos externos. As fôrmas
deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. Qualquer parte da
estrutura que se afastar das dimensões e/ou posições indicadas nos desenhos deverá ser removida e
substituída sem ônus adicional para a contratante. As fôrmas serão feitas de tábuas de madeira
aplainadas; madeira compensada; madeira revestida de placas metálicas; de chapas de aço ou de ferro,
ou de outro material desde que aprovada pela fiscalização. De qualquer modo, a responsabilidade será da
contratada. As fôrmas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento
e da vibração do concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo deformações; ser
suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem,
untadas com produto que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto. As escoras deverão
ser de madeira e providas de dispositivos que permitam o desmonte controlado.

5.4) CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60: O aço deve ser colocado no interior das fôrmas
de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto, conservando inalteradas as distâncias
das barras entre si e as faces internas das fôrmas.

5.5) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE
20MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
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(DETALHE D - CADERNO SEDS): Deverão apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e
espessuras de juntas compatíveis com o material utilizado e detalhes do projeto;

Os elementos de

alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião de seu emprego de modo que seja
garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento; O assentamento dos elementos de
alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem
espessura uniforme e o preenchimento das superfícies de contato, pela argamassa de assentamento seja
total; Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverão ser tomados os
cuidados necessários para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas alvenarias já levantadas;
Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, pelo menos, 5 (cinco) dias do
térmico do levantamento das respectivas alvenarias;

As argamassas deverão ser preparadas em

quantidades compatíveis com as necessidades de cada etapa de serviço, com amassamento feito
mecanicamente, de forma continua e com duração nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do
momento em que todos seus componentes, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira; O
amassamento manual será permitido sempre que a quantidade de argamassa a ser manipulada não
justifique o emprego de betoneira, desde que executado, com o rigor técnico necessário, em masseiras,
tabuleiros ou estrados, suficientemente planos, impermeáveis e resistentes; A adição de agregados, no
preparo da argamassa, deverá ser feita por intermédio de caixas de madeira confeccionadas com o
volume de 35 litros, ou respectivos múltiplos, de modo a proporcionar o rigor necessário à obtenção dos
traços recomendados; Serão utilizados blocos de concreto de 1º qualidade, com dimensões definidas na
planilha orçamentária e com as seguintes características: a) Resistência à compressão e demais
características, compatíveis com as determinações da ABNT. b) Estarem isentos de trincas, fraturas ou
outros defeitos que possam comprometer a resistência e a durabilidade, que apresentem arestas e
vértices íntegros e resistentes, além de superfícies homogêneas e suficientemente ásperas para garantir
uma boa aderência do revestimento especificado. O assentamento dos blocos de concreto deverá ser
feito com argamassa de cimento e areia 1:0,25:3 e juntas de amarração com espessura máxima de 10
mm; os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento; A procedência dos
blocos deverá ser de fábricas idôneas, de acordo com as normas da ABNT, sendo aprovada uma amostra
pela fiscalização.

6) BANCOS E ESCADA
6.1) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016: As escavações serão feitas de forma manual e convenientemente isoladas, escoradas,
adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará
apenas o movimento de terra estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços de
fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser
removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da
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Fiscalização.

6.2) APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE: O construtor deverá fazer o apiloamento
“compactação” do fundo de todas as vigas baldrames e das fundações, com placa vibratória com o
objetivo de uniformizar e regularizar a superfície para evitar que a terra solta do terreno se misture com o
concreto.

6.3) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE
20MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO SEDS):

CONFORME ITEM 5.5

6.4) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014: Umedecer
a base para evitar ressecamento da argamassa; com a argamassa preparada conforme especificado pelo
projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura
de 3 a 5 mm.
6.5) MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014: Argamassa de
cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e
espessura média real de 20 mm. Deve ser feito o taliscamento da base e execução das mestras.
Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de
pedreiro, depois deve-se realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso. O acabamento superficial deve ser com desempenamento com
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos
circulares.

6.6) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014: Serão
pintados o entorno dos bancos. Antes da aplicação da pintura, a superfície deve ser preparada de modo a
tornar-se limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem,
corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. O selador deve ser diluído em água potável, conforme
especificações do fabricante. A aplicação deve ser feita com auxílio de rolo ou trincha.

6.7) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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AF_06/2014: Serão pintados o entorno dos bancos. Cada demão de tinta somente será aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos
sucessivas; igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e do fundo selador. Deverão ser
adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura,
como vidros, ferragens de esquadrias e outras. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas,
não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalização. As tintas aplicadas
serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas
deverão apresentar aspecto uniforme, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

6.8) FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO: Preparo mecânico com betoneira 600 L.
AF_07/2016: O concreto deverá ser adensado até o limite ideal, de modo a eliminar a presença de bolsas
de ar indesejáveis no interior da massa, proporcionando a perfeita aderência entre os agregados e a
matriz. O adensamento do concreto deverá ser feito por vibradores do tipo imersão, com acionamento
elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de
trabalho, ficando um de reserva. Deve-se evitar ao máximo o contato dos vibradores com as formas e
armaduras, assim como vibração excessiva, que possa causar segregação e exsudação. Não será
permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo ser tomados todos os cuidados relativos a tempo
de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da agulha, assim como a conservação da
armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou
combinação de métodos aprovados pela Fiscalização. A contratada deverá ter todos os equipamentos e
materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da
concretagem.

6.9) FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO: A execução das fôrmas deverá obedecer aos itens 9 e 11 da NBR6118 e a NBR-8.800. As fôrmas serão usadas onde houver necessidade de conformação do concreto
segundo os perfis de projeto, ou de impedir sua contaminação por agentes agressivos externos. As fôrmas
deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. Qualquer parte da
estrutura que se afastar das dimensões e/ou posições indicadas nos desenhos deverá ser removida e
substituída sem ônus adicional para a contratante. As fôrmas serão feitas de tábuas de madeira
aplainadas; madeira compensada; madeira revestida de placas metálicas; de chapas de aço ou de ferro,
ou de outro material desde que aprovada pela fiscalização. De qualquer modo, a responsabilidade será da
contratada. As fôrmas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento
e da vibração do concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo deformações; ser
suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem,
untadas com produto que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto. As fôrmas
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novamente montadas deverão recobrir o concreto endurecido do lance anterior no mínimo 10 cm, devendo
ser fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de maneira que ao ser reiniciada a concretagem, as
fôrmas não se deformem e não permitam qualquer desvio em relação aos alinhamentos estabelecidos ou
perda de argamassa pelas justaposições. Se necessário, a critério da fiscalização, serão usados
parafusos ou prendedores adicionais destinados a manter firmes as fôrmas remontadas contra o concreto
endurecido. A fiscalização, antes de autorizar qualquer concretagem, fará uma inspeção para certificar-se
de que as fôrmas se apresentam com as dimensões corretas, isentas de cavacos, serragem ou corpos
estranhos e de que a armadura esteja de acordo com o projeto. As fôrmas, desde que não sejam
fabricadas com peças plastificadas, deverão ser molhadas com água, em fase imediatamente anterior ao
lançamento do concreto, mantendo as superfícies úmidas e não encharcadas.

6.10) CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60: Os coeficientes de consumo incluem corte,
dobra e montagem da armadura nas formas. As armações estruturais deverão ser executadas nas
conformações da ABNT, observando-se estritamente o número, camadas, dobramentos, espaçamentos e
bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras, de
maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem.

6.11) ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE
PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020: As escadas serão
executadas em concreto armado com espessura de 10cm para a estrutura da escada. O concreto será
usinado de Fck= 25Mpa, e moldado in loco com a utilização de formas plastificadas. As armaduras do
concreto serão em malha de aço CA-50. As escadas serão regularizadas com argamassa. Deve ser dado
o devido acabamento no cimento, uma vez que a escada será de concreto aparente.

Em todas as

escadas serão instalados guarda corpo com corrimão em aço galvanizado com sub divisões em tudo de
aço, com corrimão simples de tudo de aço, devendo seguir os detalhes especificados no projeto
arquitetônico.

7)REVESTIMENTOS MUROS
7.1) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014:

CONFORME ITEM 6.4

7.2) MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
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PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014:

CONFORME ITEM 6.5

7.3) EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014: O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de
revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual
ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à
finalidade de aplicação. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência,
dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada.
Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usandose para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de
revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que
será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser
aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher
de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida
por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da
desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de
argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e
homogênea.

7.4) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA TIPO MADEIRA: A pedra deve ser assentada
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e rejuntado com cimento. Essa pedra deverá sempre ser
tratada, pois uma vez que fica exposta ao tempo e a umidade, favorece a formação de colônia de fungos,
que gera o desprendimento de placas e outros problemas. A manutenção é de responsabilidade da
prefeitura, devendo contratar mão de obra especializada e utilizar produtos específicos para não danificar
a pedra

7.5) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019: Antes da aplicação do
verniz, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas ou qualquer material estranho que
possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. Quando a simples varrição ou jato de ar forem
insuficientes, as superfícies devem ser escovadas com uma solução adequada a esta finalidade. São
objetos desta especificação os serviços de limpeza da superfície para lavagem da pista existente para fins
de preparação da superfície para aplicação do revestimento. As operações de limpeza e lavagem de pista
serão executadas mediante a utilização de equipamentos adequados (como lavadora de alta pressão para
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água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h)
complementados com o emprego de serviços manuais.

7.6) VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS: Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel
ou revólver sobre a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a
secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas.

8)PINTURA
8.1) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020: Será aplicado em todos os guarda corpos e corrimãos.

8.2) PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS: Será aplicado em todos os guarda corpos e corrimãos. Devendo ser
pintado de preto, branco ou cinza fosco. (devendo escolher uma das três cores).

9)OUTROS
9.1) FORNECIMENTO DE PEDRA TIPO GRANITO RÚSTICO POLIDO PARA ASSENTO DOS BANCOS:
A pedra deve ser assentada com argamassa colante própria para o assentamento do material, de forma a
se manter fixa e sem movimentação por desnível (manca). Deverá ser verificado o nivelamento da mesma,
bem como a presença de inconformidades como trincas, pedaços quebrados, lascados, pontas afiadas,
etc e poderão ser rejeitados pela fiscalização caso não atenda aos requisitos de qualidade. Caberá a
contratada apresentar o modelo de pedra escolhido para aprovação da CONTRATANTE.
9.2) ASSENTAMENTO DE GRANITO INCLUINDO ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO:
conforme item 9.1

9.3) LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA: A obra deverá ser entregue em perfeito estado de
limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações, que
devem encontrar-se definitivamente ligadas. O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo
lixos e entulhos para locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da construção. Deverão ser
devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes
e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. Todos os pisos deverão ser totalmente limpos,
e todos os detritos que ficarem aderidos deverão ser removidos, sem danos as superfícies. Todos os
metais e ferragens deverão ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido todo o material aderente
até que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindose aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

9.4) CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA:
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9.5) GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_: Deveram
ser chumbados diretamente no concreto, de forma que fiquem mais firmes e seguros. O guarda corpo com
corrimão deve seguir as orientações detalhadas em projeto, seguindo as normativas de sua referência.
Deverão ser instalados nos locais indicados no projeto. A fabricação e instalação dos guarda-corpos e
corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR
14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio. A estrutura do guarda-corpo e
corrimão será feita com montantes verticais espaçados a no máximo 90 cm (dependendo das condições
do local), produzidos com tubos de 2”de diâmetro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por
metro e altura conforme projeto. Acima dos montantes verticais será soldado os montantes horizontas
produzidos com tubos de 2”de diâmetro, 3,00 mm de espessura e com massa de 4,45kg. Os guardacorpos serão produzidos com duas barras de 1.1/2” x ¼ na horizontal espaçados 0,85m entre si. Ligando
as duas barras horizontais serão instalados tubos na vertical de 1” de diâmetro e 2.65 mm de espessura,
com massa de 2.13kg por metro, distanciados entre si no máximo 10 cm. Os corrimãos serão feitos em
tubo de 2’’ de diâmetro e 3,00mm de espessura, com massa de 4,45kg por metro linear fixado a uma
altura conforme projeto. As finalizações das barras do guarda-corpo e do corrimão deverão ser
arredondadas, com raios variando de 10cm (quando a fixação for junto à parede ou entre barras
horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de canto entre corrimão e parede, ou demais situações). A
fixação do conjunto guarda-corpo e corrimão será feita diretamente no piso de concreto.

10)INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverá obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais específicos.
Todos os materiais utilizados deverão estar em conformidade com o especificado no projeto bem como as
recomendações das normas da ABNT. A aplicação das tubulações de PVC e acessórios, bem como das
caixas de passagem deverão obedecer às exigências e indicações do fabricante. A posição das
tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. Antes de se
proceder a enfiação, toda tubulação, caixas de ligação e de passagem deverão ser convenientemente
limpas. Toda emenda de fios deverá ser executada através de solda de conectores devidamente isolada e
somente dentro das caixas de passagem, não sendo admitido, sob qualquer hipótese, emendas ou
derivações no interior do eletroduto. Os fios não deverão sofrer torções nem curvaturas de raio menor que
vinte (20) vezes o seu diâmetro externo. Terminada toda a instalação da fiação, deverá ser feito um teste
de isolação em todos os circuitos e o valor não deverá ser inferior aos valores especificados pelas normas
brasileiras. Todo o material deverá ser de ótima qualidade e qualquer peça e ou serviço considerado em
desacordo com as especificações do projeto, deverá ser substituído. Todas as instalações elétricas devem
obedecer aos projetos específicos e deverão ser ligadas as redes de iluminação pública, obedecendo as
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normas e especificações da concessionária local.

11)INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Todas as instalações hidráulicas deverão satisfazer as prescrições das Normas Brasileiras (ABNT) e às
exigências das Concessionárias que tem jurisdição sobre o local que forem executadas as instalações.
Todas as tubulações deverão ser instaladas conforme instruções dos fabricantes. A empresa, construtora,
garantirá o perfeito funcionamento das instalações, a qualidade dos materiais empregados e o
atendimento as exigências impostas pelas repartições, fabricantes, departamentos e concessionárias dos
diversos serviços. A empresa construtora deverá dar completa assistência aquelas repartições, até o
término da construção dos canteiros em questão. É ainda obrigação da construtora a substituição por sua
conta de qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de
fabricação ou de instalação impróprias.

(Projeto, Planilhas, Memória de
Cálculo, Cronograma Físico Financeiro
– Anexo VIII)
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ANEXO II
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE
NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.

OBS: Fazem parte da proposta a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA BEM COMO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, preenchidos com os
valores ofertados pela licitante.

A empresa ________________________, inscrita no CNPJ de nº __________________, por intermédio do
_____________________, apresenta proposta de preço para o Processo Licitatório nº 27/2021, Tomada de Preços nº 03/2021.

seu

representante

legal

O valor do preço global da proposta compreende o valor total de R$_________ (_____________________). A presente proposta também apresenta os
custos unitários de cada item discriminados na planilha abaixo, os quais vincula-se o proponente.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Coronel Xavier Chaves
Projeto: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO
DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.
Responsável Técnico: Renan Medeiro Penna CREA: MG-208418/D
Data: 31-03-2021

REFERÊNCIA DE PREÇOS
SINAPI 12/2020
BDI:

1

REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIROS
ITEM

FONTE

CÓD.

1.1.1

Composição

001

1.1.2

Composição

002

1.3

DESCRIÇÃO

UNID
QUANT
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
M2
5,25
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMÃOS
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E
FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA
UN
1,00
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO

VALOR TOTAL (R$):
CUSTO (R$)

VALOR TOTAL (R$)
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1.1.3

Composição

003

1.1.4

Composição

009

1.1.5

Composição

012

1.2.1

Composição

004

1.2.2

Composição

011

1.2.3

SINAPI

97629

1.2.4

SINAPI

98534

1.3.1

SINAPI

97094

1.3.2

Composição

010

1.2

1.3

(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO
ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
TAPUME COM TELA DE POLIETILENO

M2

366,81

M2

366,81

M
309,00
DEMOLIÇÕES

REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO
M
DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE
CAPINA, RASTELAMENTO COM
M2
AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA
CONTROLADA
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU
UN
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018
PAVIMENTAÇÃO
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU
LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO,
M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2017
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM
CONCRETO COM NIVELAMENTO A
M2
LASER (NÍVEL ZERO)

284,77

260,70

2,28

10,00

9,52

95,19
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1.3.3

Composição

013

1.3.4

Composição

019

1.3.5

SINAPI

93590

1.3.6

SINAPI

101207

1.3.7

SINAPI

93590

1.4
1.4.1

Composição

014

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM
FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO
15X45CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
M
128,92
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
ATERRO COMPACTADO COM PLACA
M3
25,31
VIBRATÓRIA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
M3XKM
253,10
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO,
EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA:
M3
27,68
0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,
DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14
KM/H. AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
M3XKM
359,85
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
PAISAGISMO / VEGETAÇÃO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM
M2
134,58
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1.4.2

Composição

015

1.4.3

Cotação

004

1.4.4

SINAPI

98510

1.4.5

Cotação

005

1.4.6
1.5

SINAPI

98505

1.5.1

SINAPI

93358

1.5.2

Composição

005

1.5.3

Composição

006

1.5.4

Composição

007

1.5.5

Composição

016

PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA
U
4,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE
UN
4,00
QUARESMEIRA PORTE MÉDIO ROSA
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL
COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
UNI
8,00
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
FORCENIMENTO E PLANTIO DE FLOR
UN
50,00
ESPÉCIE MOREIA
PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018
M2
4,48
ESTRUTURAL MURO DE ARRIMO (ESTIMATIVA)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
M3
10,67
1,30 M. AF_03/2016
FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
M3
26,57
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 14MM,
M2
93,66
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO
KG
2.125,28
CA-50/60
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO
M2
10,60
COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
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ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO SEDS)
1.6

BANCOS E ESCADA

1.6.1

SINAPI

93358

1.6.2

Composição

017

1.6.3

Composição

016

1.6.4

SINAPI

87878

1.6.5

SINAPI

87529

1.6.6

SINAPI

88483

1.6.7

SINAPI

88487

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS
COM SOQUETE
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO SEDS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX
PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

M3

2,80

M2

13,98

M2

27,95

M2

31,45

M2

31,45

M2

31,45

M2

31,45
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1.6.8

Composição

005

1.6.9

Composição

006

1.6.10

Composição

007

1.6.11

SINAPI

102073

1.7.1

SINAPI

87905

1.7.2

SINAPI

87529

1.7

TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
M3
0,98
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 14MM,
M2
26,51
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO
KG
78,08
CA-50/60
ESCADA EM CONCRETO ARMADO
MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM
M3
2,28
1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020
REVESTIMENTO - MUROS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
M2
64,58
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
M2
64,58
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

1.7.3

SINAPI

87527

1.7.4

Cotação

002

1.7.5

Composição

032

1.7.6

Composição

033

1.7.7

SINAPI

99814

1.7.8

SINAPI

84645

1.8.

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
FORNECIMENTO DE PEDRA TIPO
MADEIRA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS)
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO
TIPO MADEIRA (MÃO DE OBRA)
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2
DEMAOS

M2

64,58

M2

64,58

M3

0,32

M2

64,58

M2

64,58

M2

64,58

PINTURA
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1.8.1

SINAPI

100722

1.8.2
1.9

SINAPI

79464

1.9.1

Cotação

001

1.9.2

Composição

034

1.9.3

Composição

022

1.9.4

Composição

020

1.9.5

SINAPI

99839

Cotação

006

1.10
1.10.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

M2

M2
OUTROS

131,23

131,23

FORNECIMENTO DE PEDRA TIPO
GRANITO RÚSTICO POLIDO PARA
M2
19,52
ASSENTO DOS BANCOS
ASSENTAMENTO DE GRANITO
INCLUINDO ARGAMASSA COLANTE
M2
19,52
PARA ASSENTAMENTO
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA
M2
366,81
OBRA
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" M
5,52
FIXADO EM ALVENARIA
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO
DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”,
M
59,01
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Poste para jardim, estilo colonial, com
UN
9,00
base de fixação
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1.10.2

Cotação

008

1.10.3

SINAPI

91931

quadrada de 25cm, 3,10m de altura,
fabricado em
alumínio fundido, pintura eletrostática
na cor preta, com 02
luminárias em vidro liso e soquete E-27
e distanciadas
entre si em 1,26m máximo. Fornecido
com 02 lâmpadas
bulbo led de 30W, temperatura de cor
de 6500k, na cor
branca, fluxo luminoso de 3600lm. Ref.
Poste Liverpool
PT251 e lâmpada Empalux ou
equivalentes técnicos.
Projetor embutido para solo, corpo em
alumínio, pintura
eletrostática na cor preta, com vidro liso
e soquete E-27,
nas dimensões 20 x 23cm (diâmetro x
profundidade).
Fornecido com 01 lâmpada PAR38 led
de 13W, fluxo
luminoso de 1300lm, temperatura de
cor de 6000k na cor
branca. Ref.: Starlumen ST908 e
lâmpada Empalux ou
equivalentes técnicos.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

8,00

M

33,00
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1.10.4

Cotação

009

1.10.5

Composição

035

1.10.6

Cotação

010

1.10.7

Composição

025

1.10.8

Composição

026

AF_12/2015
Relé Fotoelétrico com tampa de
polipropileno com
proteção UV, base em copolimero
polipropileno, gaxeta
em PVC, pinos em latão estanhados,
com contato
normalmente fechado (NF), com filtro
de tempo, 220V,
suporta cargas de 500VA para lâmpadas
de led. Fornecido
com suporte para fixação Ref.: Exatron
LUXON 0FL ou
equivalente técnico.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E
TAMPA DE CONCRETO,
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60
CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E BOTA-FORA
Tampa em ferro fundido nas dimensões
640x564mm para
caixa de inspeção MODELO PADRÃO
CEMIG (ZA)
DUTO CORRUGADO EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),
PARA PROTEÇÃO DE CABOS
SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
DUTO CORRUGADO EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),
PARA PROTEÇÃO DE CABOS

UN

2,00

UN

11,00

PÇ

11,00

M

275,00

M

20,00
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1.10.9

SINAPI

91930

1.10.10

Composição

027

1.10.11

Composição

028

1.10.12

Cotação

015

1.10.13

SINAPI

91868

1.10.14

SINAPI

91905

SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO
CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-2

DISJUNTOR BIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A
Poste de aço carbono, zincagem por
imersão a quente,
conforme NBR 6323. modelo da
concessionária CEMIG
tipo PA-4, fornecido juntamente com
isolador tipo roldana.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

940,00

UN

1,00

UN

1,00

CJ

1,00

M

3,00

UN

2,00
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1.10.15

Composição

029

1.10.16

SINAPI-I

1099

1.10.17

Composição

030

1.10.18

Composição

031

1.10.19

Cotação

019

1.10.20

Composição

023

1.10.21

Composição

024

Composição

018

1.11
1.11.1

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES,
M
3,00
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE
ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM
LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO
UN
1,00
ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"
ATERRAMENTO COMPLETO, COM
HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40
UN
1,00
M
CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE
M
3,00
ESCAVAÇÃO E REATERRO
Caixa metálica nas dimensões
150x150x75mm (AxLxP)
com tampa cega e parafusos para
UN
1,00
fixação da tampa. Ref.:
CEMAR ou equivalente técnico.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO
CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
M2
2,50
REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
M2
2,50
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO
MECÂNICO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESTIMATIVA)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E
UN
10,00
TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
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1.11.2

SINAPI

89353

1.11.3

Composição

021

1.11.4

SINAPI-I

11762

1.11.5

SINAPI

95634

BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
BOTA-FORA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE
CONEXÕES
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA
JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF
1153)
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA
- ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN

10,00

M

80,00

UN

10,00

UN

1,00

Valor total da Proposta: R$_________,_____ (_________________________________________)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, no mínimo, a contar da data da sua apresentação.
Outrossim, o proponente declara que:
a) tem conhecimento e que aceita as condições impostas pelo edital e seus anexos;
b) a obra será executada dentro do prazo previsto no instrumento convocatório;
c) a garantia dos serviços executados será de 05 (cinco) anos;
d) que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com equipamentos, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução do serviço bem como o fornecimento de todos os materiais
a serem empregados na obra, declaro também que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
e) que tem conhecimento do edital nº 27/2021, submetendo as condições nele estabelecidas, que tem ciência das condições necessárias para a
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execução dos serviços e eventuais dificuldades.

Para contato com a empresa, poderá ser utilizado os seguintes meios, por meio dos quais serão atendidos prontamente as comunicações realizadas pela
Prefeitura Municipal:
Telefone:
E-mail:

Local e data

Razão Social da Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Nome do responsável/procurador:
Cargo do responsável/procurador:
Nº do documento de identidade:
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

Que entre si fazem, de um lado, na
qualidade de contratante, o município de
Coronel Xavier Chaves, e de outro, como
contratado o _____________, nos termos
das cláusulas e condições a seguir
fixadas:

O Município de Coronel Xavier Chaves, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel
Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de
Oliveira Pinto, CPF 898.880.906-82, doravante denominado CONTRATANTE, e o (a) ..............................
inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado (a) na ..................................., em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 27/2021, e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 03/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO BAIRRO
VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG, que será prestado nas
condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços nº
03/2021 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3.

O presente contrato será realizado em regime de execução indireta mediante empreitada por
preço global para a execução do objeto, conforme planilha orçamentária e cronograma físico
financeiro.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1.

O valor total da contratação é de R$ ................ (.............), conforme planilha orçamentária
apresentada na proposta do contratante, com especificações do preço global e unitários de cada
item.

2.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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2.3.

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

2.4.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC
(ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL) exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.5.

O contrato poderá sofrer alteração em conformidade com o art. 65, d, da Lei nº 8.666, caso seja
verificada as hipóteses de reequilíbrio econômico financeiro previstas na lei.

3.

CLAUSULA TERCERIA – DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

3.1.

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma FísicoFinanceiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período,
através de planilha de cálculo detalhada dos itens, indicando data de início e término,
acompanhada de relatório fotográfico, diário da obra e de apresentação de cópias das Certidões
Negativas referentes a obrigações fiscais municipal, estadual, federal; de FGTS e de regularidade
Trabalhista do período.

3.2

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

3.3.

O recebimento provisório será realizado por setor técnico da Prefeitura Municipal após a entrega
da documentação acima, que procederá a inspeção dos serviços executados, com a finalidade de
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques, revisões finais
que se fizerem necessários.

3.4.

A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

3.5.

A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;

3.6.

No prazo de 10 dias a partir do recebimento provisório, o setor técnico responsável providenciará
o recebimento definitivo, após atestar a execução dos serviços, e comunicará a empresa para que
emita a Nota Fiscal, com o valor dimensionado pela fiscalização, cujo pagamento ocorrerá dentro
do prazo de 20 dias.

3.7.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

3.8.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no projeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

4.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

4.1.

O pagamento será realizado de forma parcelada, a partir da conclusão de cada etapa, conforme

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

Cronograma Físico Financeiro parte integrante do instrumento convocatório, devendo ser
realizado em conformidade com as medições apresentadas e após o recebimento definitivo pela
Prefeitura Municipal.
4.2.

Por ocasião do pagamento, deverá o proponente apresentar, em cada ato, cópia das Certidões
Negativas referentes a regularidade fiscal Municipal, Estadual, Federal, de FGTS, e de
regularidade Trabalhista, diário de obra, e relatório fotográfico da obra, para análise do setor
técnico responsável, sendo que a não apresentação implicará o não recebimento da medição, e
por consequência a não realização do pagamento até ocorrer a regularização.

4.3.

A empresa contratada emitirá a Nota Fiscal, após autorização da Prefeitura Municipal e aprovação
do boletim de medição acompanhado do ART/CREA/CAU da obra, devendo aguardar o prazo de
até 20 dias da emissão da Nota Fiscal para receber o pagamento.

4.4.

No ato de pagamento, o Poder Público realizará a retenção de tributos devidos à seguridade social
e ao fisco, cuja obrigação de retenção esteja prevista em lei.

4.5.

Caso seja verificada irregularidade nos documentos apresentados pela empresa, o prazo para
realização do pagamento correrá após a sua regularização.

5. CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE
5.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
5.2.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC (ÍNDICE
NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
5.3.

O contrato poderá sofrer alteração em conformidade com o art. 65, d, da Lei nº 8.666, caso seja
verificada as hipóteses de reequilíbrio econômico financeiro previstas na lei.

6.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

6.1.

O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de termo
aditivo, nas hipóteses permitidas pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

6.2.

O prazo de execução do objeto é de 04 (quatro) meses, e será iniciado a partir da notificação de
ordem de serviço, autorização, e determinação de início da obra realizada pela Administração
Municipal, cujas etapas observarão serão realizadas conforme o cronograma físico financeiro.

6.3.

A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria
para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO

02.009.000
15
451

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
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PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

1502
2.254
3.3.90.39.00
200
726

VIAS URBANAS
REC FINANC MANUT ATIVID GERAIS VIAS URBANAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
100
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
200
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
RECURSOS ORDINARIOS

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
108
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

UNID ORÇAMENTARIA
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
FICHA

02.009.000
15
452
1504
2.259
3.3.90.39.00
208
747

SEC MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUT ATIV REFORMA/MANUT PRAÇ PARQ JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

8.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 Obrigações do Contratado:
8.1.1.Executar o contrato conforme especificações do objeto e da proposta apresentada, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade necessárias.
8.1.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
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fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.4.Utilizar empregados regularmente contratados, conforme legislação trabalhista; habilitados e
com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;
8.1.5.Responsabilizar-se pelo cumprimento e cumprir as obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
8.1.6.Comunicar à Prefeitura Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.1.7.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e
bem-estar no trabalho;
8.1.8.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento
8.1.9.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
8.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015
8.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
8.1.14. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;
8.1.15. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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8.1.16. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
8.1.17. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados,
registro de ocorrências e outros fatos relacionados.
8.1.18.

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.1.19. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.
8.1.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação,
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.1.21. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
8.1.22. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução
Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.
8.1.23. Identificar a obra com placa segundo modelo fornecido pelo Município, durante o período
de duração das obras, devendo ser afixadas no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir
da autorização para o início dos trabalhos.
8.1.24. Emitir termo de garantia da obra de no mínimo 05 anos, tanto dos serviços, como dos
materiais empregados na obra.
8.1.25. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
8.1.26. Dá garantia da obra de no mínimo 05 anos, tanto dos serviços, como dos materiais
empregados na obra.
8.1.27. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta Lei.

8.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.2.1.Efetuar ao contratado, nos valores e prazos avençados os pagamentos de acordo com as
condições fixadas neste instrumento.
8.2.2.Fiscalizar e acompanhar o fiel cumprimento do contrato.
8.2.3.Emitir a Ordem de Serviço, mediante apresentação de ART da obra.
8.2.4.Exigir o cumprimento de Instrução Normativa do TCE-MG relativa ao SICOM/OBRAS.
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8.2.5.Solicitar ou determinar os serviços com indicação de local e com antecedência à empresa
para que ela providencie a recomposição no prazo máximo de até 2 (dois) dias após a
emissão de ordem de serviço.
8.2.6.Constituem também obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA as previstas no
Edital e Projeto Básico.
9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES
9.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e
legislações correlatas no que couber;
9.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
9.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os
limites estabelecidos no subitem anterior.
9.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.
9.5. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal.
9.6. O contrato será realizado por execução indireta mediante empreitada por preço global.
9.7. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre
a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.
A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais ou
der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecução total
ou parcial ficará sujeita às sanções a seguir especificadas.
10.2.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:
b)

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

b)

ensejar o retardamento da execução do objeto;

c)

falhar ou fraudar na execução do contrato;

d)

comportar-se de modo inidôneo; ou
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e)

cometer fraude fiscal.

10.3.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a)
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
b)
Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execução do serviço ou obra, até o limite de 9.9% correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal.
c)
Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo,
em seu total, o equivalente a até 10% (dez por cento) do valor do contrato, acumulável
com as demais sanções legais;
d)
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
e)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.4.
Todas essas penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos
sempre ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
10.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO
11.1.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a)
Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
instrumento.
b)

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

c)

Judicial, nos termos da legislação

11.2.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3.

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
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a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;
b)

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c)

Indenizações e multas.

11.4.
No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e
escrito da contratante.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor –
e normas e princípios gerais dos contratos.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1.
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da
Comarca de Resende Costa/MG.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

_________________, _____ de______________ de 2021.

Contratante
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Contratado
Empresa
CNPJ.

1 - ___________________________________ CPF:
2 - ___________________________________ CPF:
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ANEXO IV

CREDENCIAMENTO PARA VISITA (MODELO)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

Pela presente fica credenciado o Senhor______________________________________________,
portador da Carteira de Identidade nº.___________________, CPF, _________________________, para
representar a empresa _________________________________________________, CNPJ nº.
____________________, na visita ao local da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO BAIRRO VILA
FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.

Local e data:
_________________________________________
Assinatura Representante Legal
_______________________________________
Chefe do Serviço Municipal de Obras e Urbanismo
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO (MODELO)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

___________________ (nome do declarante)__________________, portador da Carteira de Identidade
nº. ____________________, CPF nº. __________________, declara, sob as penas da lei, que a empresa
________________________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, sediada
_____________________, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para
participar da TOMADA DE PREÇOS 03/2021, que até a presente data não está impedida de participar de
licitações promovidas por órgão ou entidade pública e, ainda, que a empresa não está sendo punida por
órgãos públicos.

_______________________ de _______________________2021.

_______________________________________________
Ass. Declarante
Carimbo padronizado CNPJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
DECLARAÇÃO

A
empresa
____________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n.º
_____________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e
do CPF n.º _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre salvo na condição de aprendiz a partir de
quatorze anos, e não emprega menor de dezesseis anos.

______________________, ___ de _____________ de 2021.

___________________________
(Representante Legal)
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
TERMO DE RENÚNCIA
(Lei Federal nº. 8.666/93, art.109, inciso I, alínea "a" e "b")

A Empresa abaixo assinada, participante da TOMADA DE PREÇOS nº 03/2021, por seu representante
credenciado para o ato licitatório vem neste ato declarar, perante a Comissão Permanente de Licitação,
que abre mão dos prazos de recursos do art.109, inciso, I, alínea "a" e "b" da Lei Federal nº 8.666/93.

______________________, ___ de _____________ de 2021.

___________________________
(Empresa/CPNJ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.557.546/0001-03
Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
PROJETOS E PLANILHAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS
CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SÃO VICENTE NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE
CORONEL XAVIER CHAVES/MG.

Memorial Descritivo (.pdf/):
https://drive.google.com/file/d/17P0U8ztxBO1CFqvgy90q1g4o5JHlzFkQ/view?usp=sharing
Especificações Projeto Elétrico (.pdf):
https://drive.google.com/file/d/1BuGswH8T_amvLS-ZyegTn7w4WdQCl3xO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Yz9sowzywtpwQfIL0piRaAwI1GPfCur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wm2mOcsaGDp6qiihZWBNPoPs0xIj3jDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiaKyZ6WlaLCBWxt0K6I5ODOenCO6NmW/view?usp=sharing
Pranchas (.pdf):
https://drive.google.com/file/d/1Gso4mtM-xSLR9uhhEQgEqFHyBjhEpFEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTc8nWURtAtgI9CCPRfBpZl_9cI7v38q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TH9mJU4BAatqzj4BdOb6_wmjHMlHyBhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0VEZg13dfzuBDDMP32gDlg-A-E1QRCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8-1HDNCesrM9oaCYPCKAzUYSlRMuUCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXM1wIVlrbXuuXJzKxnDJm69F8fx0Gii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zF3LeZumFNn2GclFHWtOCrmb2c6ca67/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3uS9Z4ZyjU9gU8ypqbhdj6qnkKQxH3b/view?usp=sharing
Pranchas Projeto Elétrico (.pdf):
https://drive.google.com/file/d/1NgprhsZuOcd8bcZFshWcmmSfAxRRA1dE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16F7WBWUCPl6P7AtoxSCsuFv4Rj_wf-mJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6AhXKpynra05Hm9xVaQyAObOsbF4umA/view?usp=sharing
Orçamento (.pdf):
https://drive.google.com/file/d/1cwGrRDULimEdObPxMu0Jv7q1BHyNj5qE/view?usp=sharing
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Memória de Cálculo (.pdf):
https://drive.google.com/file/d/1T7mIxkmGoG3LdC39DvQqw7uuALEJCB7X/view?usp=sharing
Cronograma Físico-Financeiro (.pdf):
https://drive.google.com/file/d/1zLi1S-VsuoH4y-nuBpfgozt7rU8p482b/view?usp=sharing

